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Πρός ἀναγνῶστες ἐπιστολή...

έσα στούς καλοκαιρινούς μῆνες πού πέρασαν, ζήσαμε ἕνα μεγάλο,
συγκλονιστικό γεγονός, σπάνιο πλέον στίς ἡμέρες μας: τήν

ἀνακομιδή τῶν λειψάνων μιᾶς ἁγιασμένης ἐκκλησιαστικῆς μορφῆς
τῶν καιρῶν μας, τοῦ πατρός Γερβασίου Παρασκευοπούλου. Στίς

σελίδες τοῦ περιοδικοῦ μας γράψαμε λίγα λόγια γιά τήν ἁγία αὐτή μορφή.
Ἡ ἐκκλησία εἶναι τό ἐργαστήρι τῶν ἁγίων, ἐκεῖ πού ὁ Χριστός σμιλεύει τίς ψυχές
πού Τόν ἀγαποῦν καί Τόν ἀκολουθοῦν, αἵροντες τόν Σταυρό Του. Αὐτό ἔκανε καί ὁ
ἀοίδιμος πατήρ Γερβάσιος πού ὑπῆρξε πνευματικό τέκνο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Βά-
δισε στ’ ἀχνάρια τοῦ Ἁγίου διδασκάλου του, μέ πίστη ἀκλόνητη, μέ ἀγῶνες πνευ-
ματικούς, μέ ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον, μέ αὐτοθυσία καί φιλοπονία,
δίδοντας ὅλο τόν ἑαυτόν του στόν Χριστό καί τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ ἴδιος ὁ
Ἅγιος Νεκτάριος τόν εἶχε εὐλογήσει καί στό πρόσωπό του προεῑδε τόν «πνευμα-
τικό ἡγέτη τῆς αὔριον», ὅπως τοῦ εἶχε πεῖ. Αὐτόν τόν γίγαντα τοῦ πνεύματος, τοῦ
συγχρόνου ἀποστόλου τοῦ Χριστοῦ, παρακολουθήσαμε καί προσευχητικά βιώσαμε
τήν ἐκ τοῦ τάφου ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν του λειψάνων. Ὅταν ἡ ἁγία κάρα τοῦ πατρός
Γερβασίου, ἀνεσύρθη ἐκ τάφου καί ἐναπετέθη στά χέρια τοῦ Μητροπολίτου Πατρῶν
κ.Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος μέ αὐτήν σταύρωνε τά πλήθη πού παρευρέθησαν στίς 29
Ἰουνίου (ἡμέρα τῆς κοιμήσεως τοῦ π. Γερβασίου) στήν ἱερά αὐτή στιγμή, ὅλοι μέ δά-
κρυα εὐχαριστίας καί δοξολογίας ἀνακράζαμε ἀκατάπαυστα τό ΑΓΙΟΣ! ΑΓΙΟΣ!
ΑΓΙΟΣ! Ναί, μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός καί ζήσαμε τήν ἀνακομιδή ἑνός συγχρόνου Ἁγίου!
Πόσο φειδωλή καί σπάνια εἶναι πλέον ἡ ἁγιότητα στήν ἐποχή μας! Εἶναι σημεῖο
τῶν καιρῶν μας, ὅτι στήν ἐποχή μας ζοῡν τόσο λίγοι  Ἅγιοι. Καί αὐτή ἡ ἔλλειψη τό-
νισε ἐκείνη τήν ἡμέρα τοῦ Ἰουνίου, ἀκόμη περισσότερο τήν ἱερότητα καί πνευματική
μεγαλοπρέπεια τῆς ἀνακομιδῆς. Ἀνεσύρθησαν ἐκ τῆς γῆς τά λείψανα ἑνός Ἁγίου,
σέ μιά ἐποχή πού ἡ ἁγιότης κατακτᾶται ἀπό τόσο λίγους. Μία ἁγία πνευματική
μορφή μᾶς θύμισε τόν στόχο μας, τήν ἁγιότητα καί μαζί μέ τή χορεία ὅλων τῶν
ἁγίων μᾶς καλοῦν στήν κατάκτησή της! 

Γερόντισσα Μόνικα
καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας 
“Μοναχική Ἔκφραση”
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Μέ λαμπρότητα ἑορτάστηκε καί
φέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Φανου-
ρίου στήν  γυναικεία Ἱερά Μονή

Ἁγίων Νεκταρίου καί Φανουρίου Τρικόρ-
φου Φωκίδος.

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό χοροστά-
τησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φω-
κίδος κ. κ. Θεόκτιστος.  Πρίν ἀπό τήν
ἔναρξη τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ στήν
εἴσοδο τῆς Μονῆς ἔγινε ἐπίσημη ὑποδοχή
τοῦ Μητροπολίτη, γιά τήν πρώτη

ἐπίσκεψή του Ἱερά Μονή. Τόν Σεβασμιώ-
τατο προσφώνησε καί καλωσόρισε ἡ Γε-
ρόντισσα Μόνικα καί τοῦ προσέφερε μιά
βακτηρία ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος.
Ἀντιφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος καί
εὐχαρίστησε τήν Γερόντισσα καί τήν
Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς γιά τήν ὅλη
ἀγάπη καί σεβασμό πρός τό πρόσωπό
του. 

Πλῆθος κόσμου προσῆλθαν ἀπό τίς
γύρω περιοχές, ἀλλά καί ἀπό μακρινές

Ἀφιέρωμα...

Ὁ νέος Ποιμενάρχης μας 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 

κ. ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ 
καί ἡ ἐπίσκεψή του στήν Ἱερά Μονή μας
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(Ἀθήνα, Πάτρα, Αἴγιο, Πύργο, Ἀγρίνιο) γιά
νά τιμήσουν τόν Ἅγιο Φανούριο. Ὁ Σεβα-
σμιώτατος τόνισε στήν ὁμιλία του τά ἑξῆς:

«Ἤρθαμε σήμερα ὅλοι ἐδῶ ἀπό κοντι-
νές καί μακρινές περιοχές, ὄχι ἀπό ἔθιμο καί
ἁπλά νά προσφέρουμε μιά φανουρόπιττα,
ἀλλά σήμερα ἤρθαμε ἐδῶ γιά νά τιμήσουμε
τόν Ἅγιο Φανούριο, ὁ ὁποῖος εὔχομαι νά
φανερώσει σέ ὅλους μας τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ στήν ζωή μας».

Ἐπίσης ἀρκετοί ἦταν οἱ ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Φωκίδος καί ἄλλων Ἱερῶν
Μητροπόλεων πού προσῆλθαν νά τιμή-
σουν τόν Ἅγιο Φανούριο.

Μετά τό πέρας τοῦ Πανηγυρικοῦ
Ἑσπερινοῦ προσφέρθηκε τό καθιερωμένο
μοναστηριακό κέρασμα πρός τούς πι-
στούς.

Ο ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ
ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Στά Σάλωνα, στήν σημερινή Ἄμφισσα
ἐνθρονίσθηκε ὁ νέος Μητροπολίτης Φω-
κίδας κ. Θεόκτιστος, τήν Τρίτη 22

Ἰουλίου 2014. Ἕνας ἄνθρωπος πού τό πρό-
σωπό του λάμπει ἀπό φῶς καί χαρά. Συνεχῶς
εἶναι μέ ἕνα ὄμορφο χαμόγελο στά χείλη, πού
ἀφοπλίζει ἀλλά καί κερδίζει τίς ψυχές τῶν
ἀνθρώπων ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού τόν
συναντοῦν. 

Ὁ νέος Ποιμενάρχης εἶναι γεννημένος στή
Σπάρτη τό ἔτος 1950. Ὑπηρέτησε ὡς
ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου στήν Ἱερά Μητρό-
πολη Γορτυνίας ὅπου ἀγάπησε καί
ἀγαπήθηκε πολύ ἀπό τόν λαό της. 

Ὅλοι στήν Γορτυνία τόν ἤθελαν γιά Ποι-
μενάρχη τους, ἀλλά ὁ Θεός εἶχε ἄλλα σχέδια
γιά τόν ἐργάτη τοῦ Ἀμπελῶνα Του, γιά τόν
χαμογελαστό Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας Του.
Ἔτσι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὁδήγησε τά βή-
ματά του στήν Φωκίδα, ἐκεῖ πού ὁ προκάτο-
χός του Σαλώνων Ἡσαΐας, ἄναψε πρῶτος
στήν Ρούμελη τήν δάδα τῆς ἐπανάστασης γιά
τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς Πα-
τρίδος τήν Ἐλευθερία. 

Ἦλθε στήν Φωκίδα ὅπως ὁ ἴδιος τόνισε:
«Ὡς πατέρας, ὡς ἀδελφός, ὡς φίλος, ἦλθα ὄχι
γιά νά μέ ὑπηρετήσουν, ἀλλά γιά νά
ὑπηρετήσω τόν λαό τοῦ Θεοῦ».

Ἡ ὑποδοχή τοῦ νέου Μητροπολίτη ἔγινε
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στήν κεντρική πλα-
τεία Ἀμφίσσης, ὅπου
δεσπόζει τό ἄγαλμα
τοῦ Ἐπισκόπου Σα-
λώνων Ἠσαΐα, στόν
ὁποῖο ὁ νέος Μητρο-
πολίτης Φωκίδος κα-
τέθεσε ἄνθη ἐνώπιον
τοῦ ἀνδριάντα του. 

Στήν εἴσοδο τῆς
πόλης ὁ Τοποτηρη-
τής τῆς Ἱερᾶς Μητρο-
πόλεως Φωκίδος
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου
καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, παρέδωσε στό
νέο Μητροπολίτη Φωκίδος κ. Θεόκτιστο τήν
ποιμαντορική του ράβδο. 

Στήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου Μητροπολίτη Φω-
κίδος κ. Θεοκτίστου, παρευρέθηκαν ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.
κ. Ἱερώνυμος, πλῆθος Ἀρχιερέων, ἡγουμένων,
ἱερομονάχων, κληρικῶν, μοναχῶν καί
μοναζουσῶν.

Εὐχή ὅλων μας εἶναι, ὁ νέος Ποιμα-
νάρχης τῆς Φωκίδας κ. Θεόκτιστος μέ
τό χαμογελαστό πρόσωπο νά
ἀγαπηθεῖ καί νά ἀγαπήσει τόν κλῆρο
καί τόν λαό τῆς Φωκίδος. Νά ποιμάνει
πάντας μέ ἀγάπη, μακροθυμία καί
ὑπομονή. Νά συνεχίσει τόν
εὐαγγελισμό τοῦ λαοῦ καί τοῦ ἱεροῦ
κλήρου ὡς ἄξιος διάδοχος τῶν Ἁγίων
Ἀποστόλων.   Ὁ Μέγας ᾽Αρχιερεύς
καί Κύριός μας, νά εὐλογεῖ αὐτόν
πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς του καί
νά τοῦ δίνει δύναμη, ὑγεία καί μα-
κροημέρευση ἐπ᾽ἀγαθῷ τῆς θεοσώ-
στου Μητροπόλεως Φωκίδος. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ

κ. ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ

Ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φωκί-
δος κ. Θεόκτιστος (κατά κόσμον Θεό-
δωρος) Κλουκίνας, τοῦ Εὐαγγέλου

καί τῆς Χριστίνας, ἐγεννήθη εἰς Σπάρτην
Λακωνίας τήν 2αν Φεβρουαρίου 1950. Τάς
ἐγκυκλίους σπουδάς του παρηκολούθησεν
εἰς τήν γενέτειράν του. 

Ἀφοῦ ἐξεπλήρωσε τάς στρατιωτικάς
του ὑποχρεώσεις, τήν 16ην Μαίου 1973
ἐκάρη μοναχός ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
κυροῦ Θεοφίλου, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Τιμίου
Προδρόμου Στεμνίτσας Γορτυνίας καί ὑπό
τοῦ ἰδίου ἐχειροτονήθη διάκονος τήν 17ην
Μαίου 1973 εἰς τήν ἰδίαν Μονήν. 

Ἐν συνεχείᾳ ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολο-
γικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
λαβών τό πτυχίον τό 1977. 

Τήν 4ην Δεκεμβρίου 1977 ἐχειροτονήθη
ὑπό τοῦ ἰδίου ἀειμνήστου Ἀρχιερέως Πρε-
σβύτερος προχειρισθείς αὐθημερόν εἰς

Ἀφιέρωμα...
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Ἀρχιμανδρίτην, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως, εἰς τόν
ὁποῖον ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος καί Προ-
ϊστάμενος μέχρι τήν 31ην Δεκεμβρίου 1980.
Παράλληλα ἤσκησε καί χρέη Ἀρχιερατικοῦ
Ἐπιτρόπου εἰς τήν περιοχήν τῆς Μεγαλο-
πόλεως. Ἀπό τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1981
μέχρι καί τῆς 1ης Δεκεμβρίου 2008
ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκήρυξ τῆς ὡς ἄνω Μη-
τροπόλεως. 

Ἀπό 1ης Δεκεμβρίου 2008 μέχρι καί τῆς
ἡμέρας τῆς εἰς Ἐπίσκοπον ἐκλογῆς του,
ὑπηρέτησεν εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν
Ἀθηνῶν, ὡς ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Κυπριάδου. 

Παραλλήλως μέ τό ἔργον τοῦ
Ἱεροκήρυκος, ἐπί μίαν 25ετίαν καί πλέον,
εἶχε καί τό λειτούργημα τοῦ Θεολόγου
Καθηγητοῦ εἰς τό Γυμνάσιον καί Λύκειον
Μεγαλοπόλεως, χρηματίσας καί ἐπί 5ετίαν
Διεθυντής τοῦ Γυμνασίου Μεγαλοπόλεως. 

Τήν 14ην Ὀκτωβρίου 2009 ἐξελέγη
ὑπό τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί
Σπάρτης, ὑπό τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ
διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀνδρούσης. Τήν
25ην Ὀκτωβρίου 2009 ἐχειροτονήθη
ἐπίσκοπος ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ὁσίου Νίκωνος Σπάρτης. 

Ἐξελέγη δέ τήν 25ην Ἰουνίου 2014 ὑπό
τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φωκίδος.
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Σεβασμιώτατε  Ἅγιε Ποιμενάρχα
μας,

Διπλή ἡ χαρά σήμερα στό Μο-
ναστήρι μας διπλή καί ἡ γιορτή,
ἀφοῦ ἡ πανήγυρις τοῦ προστάτου

μας Ἁγίου Φανουρίου λαμπρύνεται ἔτι περισσό-
τερο ἀπό τήν παρουσία Σας.  Δέν εἶναι πολύς
καιρός, μόλις ἕνας μῆνας καί λίγες ἡμέρες, πού
σᾶς ὑποδεχθήκαμε μέ ἀνείπωτη χαρά καί προσ-
δοκίες στόν ἐπισκοπικό θῶκο τῆς Ι. Μητροπό-

λεως Φωκίδος. Καί σπεύσατε νά τιμήσετε τούς
Ἁγίους μας, τό Μοναστήρι μας, μέ τήν λαμπρά
παρουσία σας αὐτή τήν εὐλογημένη ἁγία ἡμέρα
τῆς μνήμης τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Φα-
νουρίου, πού μαζί μέ τόν Ἅγιο Νεκτάριο εἶναι οἱ
ἔφοροι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας.   Δέν ἔχουμε λόγους
καί τρόπους νά σᾶς ἐκφράσουμε τήν ἀγάπη μας,
ἀγάπη παιδιῶν πρός πατέρα, εἰς τόν ὁποῖον
προσβλέπουμε μέ πίστη καί ἐλπίδα. Σ’ αὐτόν τόν
ἐλάχιστο προμαχῶνα τῆς Ὀρθοδοξίας μας, πού
μιά εἰκοσιπενταετία τώρα σχεδόν ἀγωνιζόμεθα
νά ἀνοικοδομήσουμε, χτίζοντας ὄχι μόνον ἁπλά
κτίρια καί ἐγκαταστάσεις, ἀλλά κυρίως τίς
ψυχές μας, σᾶς ἔχουμε ἀνάγκη  ὅπως τά παιδιά
τόν πατέρα τους.                                                                                                                                       

Ταπεινά ἐκζητοῦμε τήν πατρική σας

Σ

Ἀφιέρωμα...

Ἡ προσφώνησις τῆς Καθηγουμένης 
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας,

πρός τόν Ποιμενάρχη μας
Μητροπολίτη Φωκίδος 
κ. κ. Θεόκτιστο κατά 
τόν πανηγυρικό ἑσπερινό τοῦ
Ἁγίου Φανουρίου

Μόνικας Μοναχῆς



ἀγάπη, προσβλέπουμε στίς νουθεσίες σας, στίς
συμβουλές σας καί ταπεινά ἐκ τῶν προτέρων
ἐκζητοῦμε τήν συγνώμη σας γιά τίς πολλές μας
ἐλλείψεις καί τά σφάλματά μας. Ἄλλωστε, καί
δέν τό λέω γιά δικαιολογία, ἀλλά ὡς ἀλήθεια καί
πραγματικότητα, ἀφήσαμε τά πάντα στό κάλε-
σμα τοῦ Θεοῦ πού ἔφερε τά βήματά μας σ’ αὐτήν
τήν ἄκρη τῆς ὀρεινῆς Δωρίδος, στή Μητρόπολή
σας, γιά νά ἔλθουμε εἰς ἑαυτόν, νά γνωρίσουμε
ποιές εἴμαστε στ’ ἀλήθεια καί νά ἀγωνισθοῦμε
τόν καλό ἀγῶνα τῆς μοναχικῆς πολιτείας γιά νά
ἀποβάλουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο (τόν παλιάν-
θρωπο) καί νά γίνουμε ὅπως μᾶς θέλει ὁ Θεός.
Σεβασμιώτατε, στή μοναχική μας πορεία
εὐχόμεθα, ποθοῦμε καί ταπεινά σᾶς ἐκφράζουμε
τόν πόθο μας αὐτόν νά σᾶς ἔχουμε πατέρα καί
φωτοδότη. Καταθέτουμε ἐνώπιόν Σας τήν

ἀγάπη καί ἀφοσίωσή μας καί εὐχόμεθα οἱ τόσο
λαοφιλεῖς Ἅγιοί μας, ὁ Ἅγιος Νεκτάριος καί ὁ
Ἅγιος Φανούριος νά ὁδηγοῦν συχνά τά βήματά
σας ἐδῶ στό Μοναστήρι μας γιά νά μᾶς δίδετε
χαρές πνευματικές, ἀνεκλάλητες ὅπως ἡ σημε-
ρινή, λαμβάνοντας ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο τήν
ἀφοσίωσή μας, τήν ὑπακοή μας, τό σεβασμό μας
καί ἐν γένει τήν ἀγάπη μας, ὡς εἰς τόν Χριστόν.
Εὐχόμεθα καί ἐσαεί θά εὐχόμεθα στίς ταπεινές
μας προσευχές, διότι γνωρίζουμε πόσο ὑψηλό
καί ἀπαιτητικό εἶναι τό ποιμαντικό σας ἔργο.
Συμβολικά σᾶς προσφέρουμε μιά βακτηρία, μέ
τήν εὐχή οἱ Ἅγιοί μας νά εἶναι βακτηρία στό
ἔργο σας στήν  ὑψηλή διακονία τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Φωκίδος, ὡς Μητροπολίτη καί Ποι-
μενάρχη μας.                                                            
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τά ἔργα τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
μας συναντοῦμε συχνά τόν ὅρο ἀκηδία.
Ἡ λέξη αὐτή σημαίνει, στή θεολογική
γλώσσα, τήν κατάσταση τῆς ψυχῆς,
πού χαρακτηρίζεται ἀπό ἔντονα

αἰσθήματα ἀπογοήτευσης καί ἀπελπισίας καί
ἔλλειψη κάθε ἐνδιαφέροντος καί προσπάθειας γιά
τά πνευματικά. Στήν κατάσταση αὐτή
ὁδηγεῖται ὁ ἄνθρωπος, πού εἶναι εὐάλωτος στίς
θλίψεις καί τίς ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ, ἐξαιτίας
τῆς μικρῆς ἤ ἀνύπαρκτης σχέσης του μέ τήν
προσευχή καί τή λατρευτική ζωή, πού
τροφοδοτοῦν καί ἐνδυναμώνουν τήν

ψυχή.
Σε ἕναν ἀπό τούς ψαλμούς του ὁ Βασιλιάς καί
προφήτης Δαυιδ ἀναφέρει κατά λέξη: « ἐνύσταξεν
ἡ ψυχή μου ἀπό ἀκηδίας». Αὐτή ἡ φράση μέ
ἁπλά λόγια σημαίνει ὅτι οἱ πολλές θλίψεις καθή-
λωσαν μέχρις ἀπελπισίας τήν ψυχή τοῦ ποιητῆ,
ὥστε νά μήν ἔχει τή δύναμη νά ἀντιδράσει, ὅπως

συμβαίνει μέ τόν ἄνθρωπο πού βρίσκεται
σέ κατάσταση ὑπνηλίας.

Ἐμβαθύνοντας στή συνέ-
χεια στον ψαλμικό στίχο
μποροῦμε εὔκολα καί μέ
ἀκρίβεια νά διαγνώ-
σουμε, τόσο τά αἴτια
ὅσο καί τά συμπτώματα,

τοῦ πάθους πού λέγεται
ἀκηδία.
Ὁ ἄνθρωπος συνήθως θλί-

βεται ὅταν διαπιστώνει ἐκ
τῶν ὑστέρων κάποιες λανθα-

σμένες δικές του ἐνέργειες ἤ ὅταν
ἔχει το λογισμό ὅτι οἱ ἄλλοι τόν
ἀδικοῦν μέ ἔργα, λόγια ἤ παραλεί-
ψεις. Ἄν λοιπόν κάποιος δέν ἔχει
μυστηριακή ζωή καί δέν
ἐξομολογεῖται τούς λογισμούς
του, φυσικό εἶναι, μετά ἀπό
κάθε νέα ἀφορμή θλίψης, νά
προστίθεται μεγαλύτερο
βάρος στην ἤδη βεβαρη-

Σ
Ἁγίου Ἰωάννου Σιναΐτου

Τό ἀντίδοτο στήν ἀκηδία

Γνώρισόν μοι...



11ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

ΙΟ
Υ

Ν
.Ι

Ο
Υ

Λ
.Α

Υ
Γ

Ο
Υ

Σ
Τ

Ο
Σ

 2014

μένη ψυχή του. Το ἄλλο πεδίο δράσης τοῦ
πονηροῦ εἶναι ἡ ἀναβλητικότητα. Μόλις κανείς
διανοηθεῖ ὅτι πρέπει νά καθαρίσει τήν ψυχή καί
τή συνείδησή του, ὁ διάβολος τοῦ ὑποβάλλει τή
σκέψη τῆς ντροπῆς ἤ τοῦ προτείνει τήν ἀναβολή
γιά κάποια ἄλλη προσφορότερη στιγμή. Ἔτσι
ὁ μαθητής ἀναβάλλει μέχρι νά ἐνηλικιωθεῖ, ὁ
στρατιώτης αἰσθάνεται ὅτι οἱ συνθῆκες τοῦ
στρατοπέδου δέν εὐνοοῦν τήν ἐνασχόληση μέ τά
πνευματικά, ὁ φοιτητής μεταθέτει χρονικά το ζή-
τημα γιατί βρίσκεται σέ μεταβατική περίοδο, ὁ
ἄγαμος περιμένει νά τακτοποιηθεῖ πρῶτα ἡ ζωή
καί ὕστερα ἡ ψυχή του καί ὁ ἔγγαμος δέν
εὐκαιρεῖ λόγω ὑποχρεώσεων. Κατά βάθος ὅλοι
θεωροῦν ὅτι ἡ μετάνοια ἁρμόζει στή φάση τῶν
γηρατειῶν, ἀγνοώντας προφανῶς αὐτό πού λέει
ἕνας Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅτι οἱ δαίμονες
κλέβουν το χρόνο τῆς ζωῆς μας, ἑπομένως καί
τῆς μετανοίας μας, ἀργά καί ἀθόρυβα ἀλλά στα-
θερά, ὅπως τά μυρμήγκια κλέβουν το σιτάρι ἀπό
το ἁλώνι. Κι ἄν δέν ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν
ἀκηδία, κι ἄν δέν ἐπιδοθοῦμε σέ πνευματικούς
ἀγῶνες, εἶναι βέβαιο πώς θά χάσουμε τήν
αἰωνιότητα. Γιατί, ὅπως λέγει ὁ Μέγας Βασί-
λειος, ποιός μᾶς ἐγγυᾶται τά γηρατειά;
Ἡ ζωή τοῦ στρατοπέδου, ἀγαπητοί
ἐθνοφρουροί, ἔχει σίγουρα τίς δυσκολίες της,
ὅπως καί κάθε ἄλλη φάση τῆς ζωῆς τοῦ
ἀνθρώπου. Ἡ προσωρινή στέρηση συγγενῶν
καί φίλων, ἡ διακοπή τῶν σπουδῶν, ἡ ἀλλαγή
συνηθειῶν στό ντύσιμο, τή διατροφή καί τήν ψυ-
χαγωγία, οἱ ἀσκήσεις καί οἱ σκοπιές, δέν βρί-
σκονται ἀσφαλῶς μέσα στίς ἐπιλογές ἑνός νέου
οὔτε καί θεωροῦνται αὐτοσκοπός. Ἀπό τή
στιγμή, ὡστόσο, πού τό συμφέρον τῆς πατρί-
δας μᾶς ἐπιβάλλει νά ὑποβληθοῦμε σέ κάποιες
θυσίες,  δέν πρέπει νά ἀφήσουμε ἀρνητικά
αἰσθήματα καί καταστάσεις ὅπως ἡ θλίψη, τό
ἄγχος καί ἡ ἀπελπισία, ἤ γιά νά χρησιμοποι-
ήσουμε τή θεολογική γλῶσσα, ὅπως ἡ ἀκηδία νά
κυριαρχήσουν στήν ψυχή μας.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, μιά ἀπό τίς
μεγαλύτερες ἐκκλησιαστικές μορφές πού
εὐεργέτησε τήν ἀνθρωπότητα μέ τά συγγρά-

ματα, τά φιλανθρωπικά ἔργα καί τήν πνευματική
δράση του, πέθανε ἐξόριστος καί μετά ἀπό πολ-
λές κακουχίες. Σέ ὅλη τή ζωή του καί μέχρι τήν
ὥρα πού ξεψύχησε, εὐχαριστοῦσε τόν Θεό μέ τή
φράση «δόξα τῶ Θεῶ πάντων ἕνεκεν». Αὐτή ἡ
εὐχαριστιακή ἀντιμετώπιση τῆς ζωῆς, μέ τά
καλά ἤ τίς δυσκολίες της, εἶναι ἡ μεγαλύτερη φι-
λοσοφία καί συνάμα το ἀντίδοτο στό ἄγχος καί
τήν ἀκηδία. Γιατί ἡ ψυχή πού ἔμαθε νά
εὐχαριστεῖ τόν Θεό γιά τά λίγα ἤ πολλά πού
τῆς χαρίζει δέν θά πνιγεῖ ποτέ ἀπό τό ἄγχος καί
τήν ἀγωνία τοῦ αὔριο καί ὅποιος ἑρμηνεύει τίς
θλίψεις τῆς ζωῆς ὡς δοκιμασίες πού ἐπιτρέπει ὁ
Θεός γιά τήν ἄσκηση καί τό πνευματικό του
συμφέρον, δέν κινδυνεύει νά νικηθεῖ ἀπό τήν
ἀκηδία.
Ἄν ἑστιάσουμε τήν προσοχή μας σέ πρακτικά
ζητήματα τῆς καθημερινῆς στρατιωτικῆς ζωῆς,
θά διαπιστώσουμε πώς εἶναι δυνατό νά
ὠφελεῖται κανείς ἀκόμη κι ἀπό αὐτά πού οἱ πολ-
λοί θεωροῦν ἀρνητικά. Ἡ στρατιωτική πειθαρ-
χία, γιά παράδειγμα, γιά τόν ὑπερήφανο
ἄνθρωπο εἶναι στέρηση ἐλευθεριῶν καί
ἰσοπέδωση προσωπικότητας, ἐνῶ γιά τόν κα-
λοπροαίρετο εἶναι εὐκαιρία γιά ἀπόκτηση
ἀρετῶν ὅπως ἡ ὑπακοή, ἡ ἐργατικότητα καί
ἰδίως ἡ ταπείνωση. Οἱ ὧρες στή σκοπιά, πού γιά
κάποιους μοιάζουν ἀτέλειωτες, εἶναι εὐκαιρίες
γιά ἄσκηση τῆς προσευχῆς, πού, ἴσως, ποτέ
ξανά δέν θά σᾶς δοθοῦν. Οἱ ὁμαδικές ἐργασίες,
ἀντί νά θεωροῦνται ἀγγαρεῖες, θἄπρεπε νά
ἀξιοποιοῦνται ὡς ἄσκηση στή διακονία τῶν συ-
νανθρώπων μας, σύμφωνα καί μέ τό πνεῦμα τοῦ
Εὐαγγελίου. Καί ὁ ἐλεύθερος χρόνος θά
μποροῦσε νά χρησιμοποιηθεῖ γιά τήν ἀληθινή
ψυχαγωγία μέ τή μελέτη πνευματικῶν βιβλίων ἤ
ἄλλων ὠφελίμων ἀναγνωσμάτων.
Ὁ πόλεμος, ἀγαπητοί ἐθνοφρουροί, εἶναι διπλός.
Ἐναντίον τῶν ὁρατῶν ἐχθρῶν, ὅταν ἀπαιτηθεῖ,
καί ἐναντίον τῶν ἀοράτων δαιμόνων, πού εἶναι
ἀκατάπαυστος. Ἄς εἴμαστε διαρκῶς ἕτοιμοι καί
γιά τούς δύο. Ἄγρυπνοι στό σῶμα καί σέ
ἐγρήγορση πνευματική, γιά νά μήν ὑποτάξει ὁ
ἐχθρός οὔτε τή γῆ μας οὔτε τήν ψυχή μας. 
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τήν ἐπιστημονική σειρά «Κρητικά Χρο-
νικά», τ. Η΄, 1954, σελ. 23, ἡ Κ. Τσατσα-
ρωνάκη δημοσίευσε «Ἔκθεση ὠμοτήτων
τοῦ 1866» στήν ὁποία ἀναφέρεται: «Μού-
λια, Ἐκ τῶν 20 οἰκιῶν τάς 10 ἔκαυσαν,

τήν Ἐκκλησίαν «Ἅγιοι Ἀπόστολοι» βεβηλώ-
σαντες κατεύκασαν. Κατά τόν Αὔγουστον
τοῦ 1867 συλλαβόντες τούς
ὑποτεταγμένους Δημήτριον Μανουσάκην,
Ἀπόστολον Χοιρομουριδάκην καί Ζαχάρην
Κορνιλάκην δέσαντες τάς χεῖρας,
ἐξωρύξαντες τούς ὀφθαλμούς, ἀπεκόψαντες
τάς χεῖρας, τήν ῥίνα, τά ὦτα, τά χείλη
ἀπεκεφάλισαν».

Μικρό 4/σέλιδο ἔντυπο μέ πληροφορίες
τῆς περιοχῆς γιά τήν θυσία τῶν Ἁγίων κυ-
κλοφόρησε ὁ π. Ἐμμ. Λεκάκης, Ἐφημέριος Ἄ.
Μουλίων. Βιβλίο μέ ἀναλυτικές παρουσιάσεις
συνέγραψε ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Χρυσόστομος
Παπαδάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μη-
τροπόλεώς μας, μέ τίτλο: «Τῶν Ἁγίων Τριῶν
Κρητῶν Νεομαρτύρων τῶν ἐκ Μουλίων
Ἀποστόλου, Δημητρίου καί Ζαχαρίου, βίος,
ἀκολουθία, παρακλητικοί κανόνες, ἔκδοσις
Ἐνορίας Ἄ. Μουλίων, 2004».

Οἱ ὠμότητες εἶχαν ἔντονο χαρακτῆρα. Οἱ
χριστιανικές οἰκογένειες τῶν Ἄ. Μουλίων
ἀναγκάστηκαν νά φύγουν μόλις ἐντάθηκε ἡ
ἐπανάσταση τοῦ 1866. Οἱ οἰκογένειες τῶν
Νεομαρτύρων, κατέφυγαν στό φαράγγι
πάνω ἀπό τό Ζαρό στόν Ἅγ. Νικόλαο.

Ὅταν ἔφθαναν στό Μουλιανό Πόρο,

ἔπεσαν σέ περίπολο τήν ὁποία ἀποτελοῦσαν
Ἀξεντιανοί ὀθωμανοί, οἱ ὁποῖοι φημίζονταν
γιά τά βάρβαρά τους ἔνστικτα. Οἱ ἔφιπποι
τῆς περιπόλου τούς ἔφθασαν στήν περιοχή
Ἅγ. Βασίλειος. Οἱ τρεῖς δέν κρατοῦσαν ὅπλα,
οὔτε δημιούργησαν συμπλοκή. Συνελήφθη-
σαν ὁ Δημήτριος καί ὁ Ἀπόστολος.
Ἀρνήθηκαν νά ἀλλαξοπιστήσουν καί τούς
ὑπέβαλλαν σέ φρικτά βασανιστήρια. Τούς
χτύπησαν ἀλύπητα, τούς ἔκοψαν τά χέρια,
τή μύτη καί τά αὐτιά, τούς ἔβγαλαν τά

Σ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οἱ Τρεῖς Νεομάρτυρες ἐξ Ἄνω Μουλίων

Οὐράνιοι ἄνθρωποι...



13ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

ΙΟ
Υ

Ν
.Ι

Ο
Υ

Λ
.Α

Υ
Γ

Ο
Υ

Σ
Τ

Ο
Σ

 2014

μάτια καί τέλος τούς θανάτωσαν διά σφαγῆς.
Τόν Ζαχαρία τόν ἄφησαν τελευταῖο γιά νά δεῖ
τά βασανιστήρια τῶν ἄλλων καί νά λυγίσει.
Συνέβη ὅμως τό ἀντίθετο, γι᾽ αὐτό ἀφοῦ τοῦ
πέρασαν γύρω ἀπό τήν μέση ἕνα σχοινί, τό
ἔδεσαν στή σέλα ἑνός ἀλόγου καί τόν ἔσερναν
μέ ταχύτητα πάνω στά βράχια καί τά κλαδιά.
Κρατήθηκε ἀπό τόν κορμό μιᾶς ἀγριαχλαδιᾶς
καί τότε τοῦ ἔκοψαν μέ σπαθί καί τά δυό χέρια.
Ἐκεῖ τόν ἀποτέλειωσαν χτυπώντας τον στό
κεφάλι ἑπτά φορές. Αὐτές οἱ ἑπτά σπαθιές φαί-
νονται στό κρανίο του. Κάποιοι χριστιανοί
ἔσπευσαν στούς τόπους τοῦ μαρτυρίου.
Δίπλα ἀπό τόν τόπο πού μαρτύρησαν οἱ δυό
πρῶτοι, βρισκόταν ἕνα ρυάκι. Στήν κοίτη του
πού ἦταν τό χῶμα μαλακό ἔσκαψαν πρόχειρα
καί ἔθαψαν καί τούς τρεῖς.

Κάθε βράδυ παρουσιάζονταν τρία φῶτα
πάνω ἀπό τόν τόπο τῆς ταφῆς. Ἄλλαξε ὁ
ροῦς τοῦ ρυακιοῦ καί τοῦτο γιά νά μήν παρα-
σύρουν τά νερά τό ἁπαλό χῶμα τῶν τάφων
καί παρασύρουν τά ἱ. σκηνώματα. Μέ ἐνύπνιο
σέ συγχωριανό τους, ζήτησαν οἱ Ἅγιοι νά
γίνει ἡ ἐκταφή τους καί νά μεταφερθοῦν τά ἱ.
λείψανα στό Ναό τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων. Ἔγινε
ἡ ἐκταφή καί τοποθετήθηκαν τά λείψανα σέ
ἕνα σεντούκι. Μεταφέρθηκαν στό Ναό τοῦ
χωριοῦ καί τοποθετήθηκαν στήν ἀριστερή
κόγχη πρό τοῦ ἱ. Βήματος. Μέ τόν καιρό,
ἄρχισε νά παρουσιάζεται πάνω ἀπό τό σεν-
τούκι ἕνα παράδοξο θέαμα, ἐμφανίστηκε ἱστός
ἀράχνης πού μέρα μέ τή μέρα πύκνωνε καί
πάνω σ᾽ αὐτόν σχηματίστηκαν τά πρόσωπα
τῶν Ἁγίων.

Μετά τό μαρτύριο, οἱ ὀθωμανοί δέν εἶχαν
ἡσυχάσει, γι᾽ αὐτό καί προξένησαν δεινά στίς
οἰκογένειες τῶν Ἁγίων, ὅπως ἡ ἀπαγωγή μιᾶς
ἀπό τίς τρεῖς θυγατέρες τοῦ μάρτυρα Ζαχα-
ρία, πού τήν ἔλεγαν Παπαδιά, τήν ὁποία πού-
λησαν σκλάβα στήν Κων/πολη. Ἐκεῖ
παντρεύτηκε κάποιο χριστιανό καί ἔκανε
οἰκογένεια. Αὐτή εἶδε σέ ἐνύπνιο τόν πατέρα
της, ὁ ὁποῖος τῆς εἶπε νά σκάψει ὁ Ἰωσήφ Χα-

σουράκης, τότε παιδί, (διππάπους τοῦ
σημερινοῦ Ἐφημερίου Ἄ. Μουλίων, π. Ἰωάν.
Χασουράκη) μέσα στήν Ἐκκλησία καί στόν
τόπο ὅπου εἶχαν τοποθετηθεῖ ἀρχικά τά ἅγ.
λείψανα, διότι θά εὕρισκαν ἁγίασμα μέ τό
ὁποῖο θά γίνονταν πολλές θεραπεῖες. Ἡ Πα-
παδιά ἦλθε ἀπό τήν Κων/πολη καί διηγήθηκε
τό ἐνύπνιό της. Πράγματι, σέ βάθος δυό μέ-
τρων, βρέθηκε τό ἁγίασμα καί πολλοί ἀσθενεῖς
ἔρχονταν ἀπό πολλά μέρη τῆς Κρήτης καί για-
τρεύονταν. Ὁ χῶρος αὐτός τοῦ ἁγιάσματος
σήμερα εἶναι προστατευμένος.

Τό 1946, ὁ π. Μιχ. Τσαφαντάκης ἐφημέριος
τῆς Ἐνορίας, ἔβαλε τόν ἀνιψιό του Κων. Π.
Ἀποστολάκη νά   ἀντικαταστήσει φθαρμένο
σοβά στά χαμηλά μέρη τοῦ Ἱ. Βήματος. Χτυ-
πώντας κατάλαβε ἀπό ὑπόκωφο θόρυβο πού
ἄκουσε, ὅτι μέσα στόν τοῖχο ὑπῆρχε κενό. Φώ-
ναξε τό θεῖο του Ἱερέα καί ἀφοῦ ἀφαίρεσαν τό
λεπτό κτῖσμα, βρῆκαν τό ἐντοιχισμένο ντου-
λαπάκι καί μέσα σ᾽ αὐτό τό σεντούκι μέ τά ἅγ.
λείψανα. Καθώς τό ἄνοιξαν, ὁ Ναός πλημμύ-
ρισε ἀπό ἔντονη θεία εὐωδία ἡ δέ ὀροφή τοῦ
Ναοῦ, γέμισε μυροβόλες σταγόνες
ἁγιάσματος. Τό σεντούκι εἶχε ὑποστεῖ φθορά
καί θεώρησαν καλύτερο νά τοποθετήσουν τά
λείψανα, μέσα σέ μεταλλικό δίσκο καί στή συ-
νέχεια νά τά βάλουν στό ἴδιο κούφωμα.

Στίς 23 Αὐγούστου 1981, λειτούργησε
στά Μούλια ὁ μακαριστός Μητροπ. Γορτύνης
καί Ἀρκαδίας  Κύριλλος, ἔγινε τό ἄνοιγμα τῆς
μικρῆς αὐτῆς κρύπτης καί ἡ μετακομιδή τῶν
λειψάνων στόν κυρίως Ναό.

Στίς 23 Αὐγούστου 2011, ὁ Σεβ. Μητρο-
πoλίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος, τέ-
λεσε μέ τεμάχια τῶν ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων
Τριῶν Νεομαρτύρων τά ἱερά ἐγκαίνια τοῦ πρός
τιμήν τους ἀνεγερθέντος Ἱεροῦ Ναοῦ στά Ἄνω
Μούλια, μέ δαπάνες τῶν ἐκ τῶν συγγενῶν τῶν
Ἁγίων, Κων/νου Ἀποστολάκη καί Ἐμμ.
Ἀναγνωστάκη.

www.imga.gr



ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

ΙΟ
Υ

Ν
.Ι

Ο
Υ

Λ
.Α

Υ
Γ

Ο
Υ

Σ
Τ

Ο
Σ

 2014

14

πατήρ Γερβάσιος Πα-
ρασκευόπουλος ἦτο ὁ
Ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας,

τῶν νεανικῶν μας χρό-
νων. Ὁ εὔσπλαχνος, ὁ κήρυξ
τῆς χάριτος. Ὁ ἐξομολόγος μας.
Ὁ ὁδηγητής μας. 

1. Ὅταν ἔγινε ἡ πρώτη
ἐξομολόγησίς μου πρός αὐτόν
σέ ἡλικία δεκατεσσάρων
χρονῶν, ὁ διάβολος μοῦ ἔβαλε
τέτοιαν φοβίαν ὅτι θά μέ βαρέσει
καί θά μέ κτυπήσει. Ὅταν
εἰσῆλθα στό Ἐξομολογητήριον,
τότε ἄρχισε ὁ ἔλεγχος τῆς συ-
νειδήσεώς μου καί ἀριθμοῦσα τίς
ἁμαρτίες μου. Ἀμέσως ὁ πατήρ
Γερβάσιος ἅπλωσε τά χέρια του
καί μέ ἔσφιγγε στήν ἀγκαλιά
του δυνατά πολλές φορές. Τό
πιό φρικτό εἶναι ὅτι ἔκλαιγε
πολύ, λέγοντάς μου θά χαθεῖς
παιδί μου, θά χαθεῖς. Βλέποντας
τόν Γέροντα νά κλαίει, μέ
ἔπιασαν τά δάκρυα, γιατί συλλογιζόμουν
«Ταλαίπωρε, ἀντί νά κλαῖς γιά τίς πράξεις
σου, κλαίει ὁ Παπούλης;». Ἀφοῦ μοῦ ἔβαλε τόν
κανόνα, βγαίνοντας ἀπό τό ἐξομογητήριον,
δέν πατοῦσα στά πόδια μου, «ὡς ἐν οὐρανῷ
ἑστάναι ἐνόμιζον». Ἔβλεπες ἐμπρός σου τήν
παραβολή τοῦ Ἀσώτου.

2. Ἦτο ἡ πρώτη φορά πού πῆγα στό κή-
ρυγμά του στήν Ἰωνίας 47, στήν Πάτρα. Εἶχε
μεγάλα σκαμνιά. Ὅταν ἐκάθησα, τότε μέ
ἔπιασαν μεγάλοι πόνοι, στά πόδια, στή μέση
καί στά χέρια. Συνεχῶς ἄλλαζα θέση. Ἡ γλυ-
κύτης καί ἡ αὐστηρότης τοῦ κηρύγματος τοῦ
π. Γερβασίου δέν μέ ἄφηνε νά φύγω. Τήν

Μοναδικές ἐμπειρίες...

Τό ἀδημοσίευτο 
βιογραφικό τοῦ ὁσίου Γέροντος

ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ
Παρασκευόπουλου
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ἑπόμενη, Κυριακή (7-8 ἡ ὥρα τό βράδυ),
ἐκάθησα ἄνετα σάν νά ἦταν πολυθρόνα. Ἀπό
τότε «ἐκολλήθη ἡ ψυχή μου ὀπίσω Σου»
(Ψαλμ. 62,9).  

3. Τό κήρυγμα τοῦ Παπούλη (ἔτσι συνηί-
ζαμε νά τόν λέμε ἀπό σεβασμό), ἦταν ποταμός
πύρινος, γλυκύς καί δροσερός «ἐξεχύθη ἡ
χάρις ἐκ τῶν χειλέων του» (Ψαλμ. 44, 3).
Ἐμελετοῦσε καί προετοιμάζετο διά
προσευχῆς. Προηγεῖτο προσευχή. Ἡ κ. Ἀθηνᾶ
Θεοδοσίου, μέ χορωδία τοῦ κατηχητικοῦ,
ἔψαλλον τό «Κύριε ἐκέκραξα…» (Ψαλμ. 140)
μετά ὕμνων. Ἐδονοῦντο ψυχαί καί καρδίαι.
Ἔπειτα ἐκάθητο ὁ Παπούλης καί μέ βροντε-
ράν φωνήν ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς του καί μέ
ζέουσαν πίστιν (παρά τό γῆρας του) ἄρχιζε
τό κήρυγμα. Οἱ ὀφθαλμοί μας ἐκρέμοντο ἀπό
τά χείλη του καί, ὅπως λέει ἡ Ἀκολουθία τοῦ
Μεσονυκτικοῦ, «ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου
τά λόγια σου, ὑπέρ μέλι τῷ στόματί μου».
Ἦτο αὐστηρός, ἐλεγκτικός, οὐδέποτε ἐγέλα.
Οἱ λόγοι του σάν δρόσος τοῦ οὐρανοῦ
ἔπεφταν στίς καρδιές μας: «πάσῃ φυλακῇ
τήρει σήν καρδίαν» (Παροιμ. 4, 23). Ὁ
ἀείμνηστος Γέροντας ἄρχιζε μέ τήν Παλαιά

Διαθήκη, κυρίως τό Δευτερονόμιον ἤ τόν
Ἡσαΐαν. Ἔπειτα ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀπό
τόν εὐαγγελιστήν Ἰωάννην: «ὁ τρώγων μου
τήν σάρκαν καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει,
κἀγώ ἐν αὐτῷ» (Ἰω. 6, 56). Πάντα αὕτη ἦτο ἡ
ἐπιγραμματική του ρῆσις. Πάντα ἔλεγε περί
συχνῆς θεία Κοινωνίας, τῆς θείας μεθέξεως, καί
κατέκρινε συχνά τήν ἀντιδωροληψίαν (δη-
λαδή οἱ ἐκκλησιαζόμενοι νά λαμβάνουν μόνο
ἀντίδωρο, χωρίς νά μεταλαμβάνουν). «Πάντας
τούς εἰσιόντας καί τῶν Γραφῶν ἀκούοντας
καί μή μεταλαμβάνοντας ἀφορίζεσθαι χρή».
Ἀπό τούς Ἀποστολικούς Κανόνες ὁ Θ’ Κανών
ἀναφέρει: «Πάντας τούς εἰσιόντας πιστούς,
καί τῶν Γραφῶν ἀκούοντας, μή παραμένοντας
δέ τῇ προσευχῇ, καί τῇ ἁγίᾳ Μεταλήψει, ὡς
ἀταξίαν ἐμποιοῦντας τῇ Ἐκκλησίᾳ
ἀφορίζεσθαι χρή». Ὁ Ζωναρᾶς τόν ἑρμηνεύει
ὡς ἑξῆς: «Πάντας ὁ παρών κανών ἀπαιτεῖ, τῆς
ἁγίας ἐπιτελουμένης θυσίας, μέχρι τέλους
προσκαρτερεῖν τῇ προσευχῇ, καί τῇ ἁγίᾳ με-
ταλήψει· καί οἱ λαϊκοί γάρ συνεχῶς μεταλαμ-
βάνειν τότε ἀπῃτοῦντο· κανών γάρ ἐστι τῆς
ἐν Σαρδικῇ συνόδου, καί τῆς ἐν τῷ Τρούλλῳ
ἕτερος, καί ἄλλος τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ, ὡς, εἴ τις
ἐπί τρεῖς Κυριακάς παρών μή μεταλάβοι,
ἀφοριζέσθω. Διό καί ὁ παρών κανών τούς μή
παραμένοντας, ὡς τήν τάξιν συγχέοντας,
ἀφορίζει· καί ὁ δεύτερος κανών τῆς ἐν
Ἀντιοχείᾳ συνόδου περί τούτου φησίν», ἐνῶ ὁ
Βαλσαμῶν: «Ὁ τοῦ παρόντος κανόνος διορι-
σμός δριμύτατός ἐστιν· ἀφορίζει γάρ τούς
ἐκκλησιάζοντας καί μή παραμένοντας μέχρι
τέλους, μηδέ μεταλαμβάνοντας. Καί ἄλλοι δέ
κανόνες παρομοίως διορίζονται, πάντας
ἑτοίμους εἶναι καί ἀξίους τῆς μεταλήψεως, καί
τούς ἐπί τρισί Κυριακαῖς μή μεταλαμβάνον-
τας ἀφορίζουσιν». Τέλος, ἡ ἑρμηνεία τοῦ
ἔγκριτου κανονολόγου Ἀριστήνου ἀναφέρει
γιά τήν ἑρμηνεία του: «Ἀφορίστις τόν τῇ εὐχῇ
καί τῇ μεταλήψει μή παραμένοντα. Τόν μή
μέχρι τέλους προσκαρτεροῦντα τῇ ἐκκλησίᾳ,
ἀλλ᾽ ἔτι τῆς ἁγίας λειτουργίας τελουμένης
τῆς ἐκκλησίας ἐξερχόμενον, ὡς ἀταξίαν
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ἐμποιοῦντα τῇ ἐκκλησίᾳ ἀφορίζεσθαι χρή». Μέ
λίγα λόγια ὁ π. Γερβάσιος πάντοτε τόνιζε τό
θέμα τῆς συχνῆς θείας Μεταλήψεως καί
Ἐξομολογήσεως. Συχνά ἔλεγε: «Διατί ζῶμεν;
Ζῶμεν διά νά Κοινωνοῦμεν τόν Κύριον». Μετά
ἀπό τήν Καινή Διαθήκη, ἐδιάβαζε Ἱερούς Κα-
νόνας ἀπό τό Ἱερό Πηδάλιον τοῦ Ἁγίου Νικο-
δήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Συχνά φώναζε:
«Ἁμαρτωλοί ποῦ φύγωμεν; Ὁ καιρός ἔφθασε!
Καλά, θά τά δεῖτε ἐντός ὀλίγου…!». Ὅσα
προεῖπε τά εἴδαμε καί τά βλέπομεν
ὀφθαλμοφανῶς. Στό τέλος τοῦ κηρύγματος
κατέληγε κατά ταῦτα: «Ἀδελφοί μου…
(ἀνακεφαλαιώνοντας τά διδάγματα). Τό κή-
ρυγμα τελείωνε ἀκριβῶς στήν προγραμματι-
σμένη ὥρα του, ἄνευ ὡρολογίου, διά τοῦ: «Νῦν
ἀπολύεις τόν δοῦλόν σου…» σάν νά τελοῦνταν
ἡ Ἀκολουθία τοῦ μικροῦ Ἑσπερινοῦ. Εἰδικά
ἐνθυμοῦμαι, ὅταν ἔλεγε τήν εὐχήν τῆς κεφαλο-
κλισίας «Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν… οὐ τήν ἐξ
ἀνθρώπων ἀναμένομεν εἰς βοήθειαν, ἀλλά τό
σόν περιμένοντες ἔλεος … ἀπό πάσης ἐπηρείας
τοῦ ἀντικειμένου … ἀπό λογισμῶν ματαίων καί
ἐνθυμήσεων πονηρῶν» (πρβλ. εὐχήν κεφαλο-
κλισίας). Τά σημεῖα αὐτά τῆς εὐχῆς τά
ὑπερτόνιζεν ζωηρῶς. Τί νά πρωτοθυμηθεῖ κα-
νείς ἀπό τόν εὐλογημένο Γέροντα… Μετά τό:
«Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.
Ἀμήν». «Τῆς ὑπερευλογημένης Δεσποίνης
ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας…»
μνημονευομένου καί τοῦ τιμωμένου Ἁγίου τῆς
ἡμέρας (τοῦ ὁποίου ἔκανε μνεία καί διδάγματα
περί αὐτοῦ) καί στό τέλος: «Ἀπολύεσθε ἐν
εἰρήνῃ». 

4. Τά κατηχητικά τοῦ πατρός Γερβασίου
ἦταν πρωτοσύστατα ἐν Ἑλλάδι. Συγκεκρι-
μένα ἀπό τό 1923 ἦταν ὁ ἱδρυτής
Κατηχητικῶν Σχολείων Ἁγίου Δημητρίου
(Κ.Σ.Α.Δ.) καί στήν Ἁγία Αἰκατερίνη γιά ὅλες
τίς ἡλικίες ἀπό νήπια, παιδιά, ἀγόρια καί κο-
ρίτσια, καί ἐνήλικες. Ἀπό τότε ἀρχίζει ἡ
ἱστορία τῆς Ἀναπλαστικῆς Σχολῆς Θηλέων,
πού ἔφερεν τήν ὀνομασία «Ἁγία Ταβιθᾶ». Γιά

τήν ἵδρυση τῶν κατηχητικῶν ἐμπνεύσθηκε
ἀπό τόν ἀείμνηστο Ἀπόστολο Μακράκη
(1831- †1905), ὁ ὁποῖος ἄρχισε τά κατηχητικά
τῶν ἑλληνοπαίδων μετά τόν τουρκικό ζυγόν,
ὅταν ἔκανε ἀγώνα γιά τήν συχνή θεία Μετά-
ληψη. Ὁ π. Γερβάσιος ἦτο μαθητής ἐκείνου καί
παρέστη ὡς φοιτητής εἰς τήν κηδεία του τό
1905 εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν
Ἀθηνῶν. Συχνά ὁ Παπούλης πήγαινε γιά λου-
τρά στά ἰαματικά λουτρά τῆς Ὑπάτης καί,
περνώντας ἀπό τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό
Σύλλογο «Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής» εἰς Ἀθήνας,
ἔλεγεν: «Ἀκόμη τόν Διδάσκαλον τόν ἔχετε ξε-
σκέπαστον;», (κατά μαρτυρίαν τῶν ἀδελφῶν).
Ἀμέσως βγάζει τόν σκοῦφον του λέγοντας:
«Ἐμπρός, ὅ,τι δύναται ἕκαστος». Ἄλλος ἔβαλε
τό ρολόι του, ἄλλος τό δακτυλίδι του, τή βέρα
του καί ὅ,τι πολύτιμον εἶχεν. Ἐκεῖνο δέ τό
βράδυ μαζεύτηκαν πενήντα χρυσές λίρες. Τούς
παρέδωσεν τό ποσόν νά ἀγοράσουν οἰκόπεδον
στή Χριστοκοπίδου 12, στόν Ψυρρῆ Ἀθηνῶν.
Εἰς αὐτό εἰργάσθη μέ ἐράνους καί ὁ π.
Αὐγουστίνος Καντιώτης μετά τῶν ἀδελφῶν,
καί ἔτσι ἐκτίσθη ἐξαίσιον κτίριον διά κηρυγμά-
των καί κατηχητικῶν. Κατηχητικά, παντοῦ

Μοναδικές ἐμπειρίες...
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Κατηχητικά. Ὁ ἴδιος ἔκανε ὑποδειγματική δι-
δασκαλία στούς κατηχητές καί τίς κατηχή-
τριες. Ὑπῆρχαν κατηχηταί ἀπό 13 ἐτῶν. Τούς
προέτρεπε ὁ ἴδιος ὁ Γέροντας.Ὦ Σεβάσμιοι Κα-
τηχηταί καί Κατηχήτριαι. Μέ πόσην
ἀξιοπιστίαν, ζῆλον καί ἀκρίβειαν μετέδιδον καί
μεταδίδουν εἰς τούς νέους καί νήπια τόν Κατη-
χητικόν Λόγον. Ὅλη ἡ Πάτρα ἐδονεῖτο.
Ὀνομάζοντο τά «Γερβασιανά ἔτη τῶν
Πατρῶν», καί «Ἅπαντες ὁμοθυμαδόν ἔμενον τῇ
προσευχῇ καί τῇ δεήσει». Ἐάν ἦτο ἀσθενής ὁ
Γέροντας, ὡμίλει ἀπό τό κρεβάτι. Ὦ ἀοίδιμοι
διδάσκαλοί μου, πάτερ Γερβάσιε καί λαϊκέ κα-
τηχητά Γεώργιε Οἰκονόμου, καί τόσοι ἄλλοι
Σεβάσμιοι Κατηχηταί καί Κατηχήτριαι! Πόσα
σᾶς χρωστοῦν ὁ πατραϊκός Λαός καί τά περί-
χωρα! Ἐβγάλατε Ἐπισκόπους, Ἱερομονάχους,
Ἱερεῖς, Μοναχούς, εὐσεβεῖς οἰκογενειάρχες.
Ἐγεμίσατε τόν παράδεισο μέ Ἁγίους!Ὁ Πα-
πούλης, ὡς νεώτερος, κάθε Κυριακή ἔκανε τέσ-

σερα κηρύγματα. Κάθε Κυριακή στό Ἱερό Ναό
τῆς Παντανάσσης Πατρῶν, ὥρα 11 τό πρωί,
πλῆθος λαοῦ καί πάσης ἡλικίας. «Ὁ Παπού-
λης» ἐφώναζον. Τό περισσότερον ἔργον τό
ἐβάσταζεν ἕως τῆς σήμερον ἡ κ. Ἀθηνᾶ Θεοδο-
σίου. Ἐκ νεότητος αὐτῆς ἕως γήρατος
ὑπηρέτησε τόν Γέροντα καί τά Κατηχητικά.

Ἕως σήμερον! Διδασκαλία εἰς κατηχητρίας,
ἐκμάθηση ὑμνωδίας, νουθεσία καί
ἑλληνορθόδοξα ποιήματα. Ὁ π. Γερβάσιος εἰς
τούς λόγους του ἔλεγε: «Ἡ κ. Ἀθηνᾶ εἶναι ἡ
Μητέρα μας», καί αὐτό τά ἔλεγε ὅλα.

5. Ἦταν δριμύς καί ἐλεγκτικός εἰς πάντας
τούς ἄρχοντας τοῦ τόπου καί οὐδείς τόν πα-
ρετήρει. Ἀντίθετα ἔλεγαν «Ὁ Γερβάσιος τό
εἶπε!». 

• Κάποτε στήν πλατεία Βούδι Πατρῶν,
ἐμάλωναν καί βλασφημοῦσαν δύο
ἀστυνομικοί. Ὁ Γέροντας περνοῦσε καί
ἀμίλητος τούς χαστούκισε διά τήν ἀπρέπεια.
Τότε ἔπεσαν καί τοῦ ζήτησαν συγγνώμη.

• Ἄλλοτε ἦτο ἕνας ἑτοιμοθάνατος καί οἱ
ἱερεῖς τόν παρακαλοῦσαν νά κοινωνήση
(ἐπέμεναν οἱ δικοί του συγγενεῖς). Ὡστόσο
ἦταν ἀνένδοτος ὁ ἀσθενής: «Ὄχι, ὄχι, δέν
κοινωνῶ». Οἱ οἰκεῖοι του παρεκάλεσαν τόν Πα-
πούλη νά πάει νά τόν μεταπείσει. Ὅταν πῆγε
στόν ἀσθενῆ τοῦ εἶπε: «Παιδί μου, τί κάνεις;»
καί ἔσκυψε καί τοῦ φίλησε τά πόδια, κλαίον-
τας. Ὁ ἀσθενής συνῆλθε λίγο φωνάζοντας:
«Πάτερ Γερβάσιε, Παπούλη μου ἐσύ;». «Ναί
παιδί μου», τοῦ ἀπήντησε ὁ Γέροντας. Τότε
ἀνεφώνησε ὁ ἀσθενής: «Συγχώρεσέ με, Πα-
πούλη μου. Ἔφταιξα!». Τότε ὁ Γέροντας τοῦ
διάβασε συγχωρητική εὐχή καί τόν κοινώνησε.
Ὁ ἀσθενής εὐθύς ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ.

• Εἰς τήν ἔναρξη ἑνός κηρύγματος εἶπε:
«Πρώτη φορά, ἀδελφοί μου, ἐξομολόγησα,
μετανοοῦντα μέ δάκρυα. Δάκρυα, ἀδελφοί μου,
αὐτό εἶναι μετάνοια». 

• Τά παλαιά χρόνια, πού ἔκανε νυκτερινές
Θεῖες Λειτουργίες στόν παλαιό Μητροπολι-
τικό Ναό Πατρῶν, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου,
ὅπου ἦταν προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ
ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 1919, ἐκεῖ συνέρρεε
πλῆθος κόσμου, μέ ζῆλον καί φωτιά πίστεως.
Ὅλοι κοινωνοῦσαν τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.
Ἔκανε δέ καί θεῖο κήρυγμα. Τό δαιμόνιο τόσον
πολύ μισοῦσε τό ἔργο του, ὥστε ἐπείραζε τόν
κόσμον, ἀνθρώπους ὑγιεῖς καί πιστούς. Ξαφ-
νικά φώναζαν οἱ ἀσθενοῦντες ὑπό δαιμονισμοῦ
ἀδελφοί: «Γερβάσιε, μᾶς ἔκαψες! Καψάλη
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πάψε!». 
• Ὁ Γέροντας οὐδέποτε ἐνοχλεῖτο ἀπό

ἐπαίνους καί δημοσιεύσεις. Ἕνα ἐπίσημο πρό-
σωπο τῆς Πατραϊκῆς κοινωνίας, ἐδημοσίευσε
ἄρθρο ἐπαινώντας τόν Γέροντα, καί ἐπαξίως
μάλιστα! Τό πρόσωπο αὐτό ἀργότερα
ἐσυναντήθη μέ τόν Παπούλη, περιμένοντας
ἀπόψεις γιά τό ἄρθρο του καί τά συγχαρητή-
ρια. Ὁ Γέροντας δέν τοῦ εἶπε τίποτε. Τά
πάντα ἦτο σκύβαλα δι’ αὐτόν. Δέν τόν
ἔκαμπτον ἔπαινοι. Οὐδέ τοῦ θείου Νόμου
ἐξέκλινεν. Τύπος καί ὑπογραμμός ἐγένετο σύμ-
φωνα μέ αὐτό, πού ἀναφέρει στήν Θεία του
Λειτουργία ὁ Μέγας Βασίλειος: «Σφραγίς
ἰσότυπος ἐν ἑαυτῷ δεικνύς σέ τόν Πατέρα»
τολμῶ νά εἴπω.

6. Ὡς μέγας Πρωτοσύγκελλος Ἀθηνῶν τό
1940 τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος Χρυσάνθου Φιλιππίδου ἀνδρός
ἐπιφανοῦς, (1938-1940), στόν
ἑλληνογερμανικό πόλεμο τοῦ 1943, στήν Μη-
τρόπολη Ἀθηνῶν ἦτο ἐπί εἰκοσιτέσσερις ὧρες
ἐπί ποδός. Τήν ἡμέρα ἐλέγχων, ὑποδεικνύων,
κηρύττων, καί μάλιστα στήν ἀρχαιοτάτη
ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς Ρόμβης τῶν
Ἀθηνῶν.Τά πύρινα κηρύγματά του ἔσεισαν
τόν σκλαβωμένο λαό λέγοντας: «Ἐκ ρίζης
ἐκβάλετε τήν ἁμαρτίαν ἀπό τίς καρδίες σας».
Στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, στήν
ὁποία εἶχε διακονήσει καί ὡς «πρωτέκδικός»
της, τοῦ ἔλεγαν οἱ συνεργάτες του κληρικοί:
«Γερβάσιε, ἄν δεῖς τίς κολῶνες τοῦ Παρθενώνα,
λίγο γέρνουν ἐκ τῆς εὐθείας, γι’ αὐτό κάμψον

καί σύ λίγο!». Καί ὁ Γέροντας εὐθύς
ἀπαντοῦσε: «Ὄχι! Ἐγώ στό θεῖο Νόμο δέν τό
κάνω αὐτό». Εἰς τά κηρύγματά του, πολλές
φορές ἐξομολογεῖτο κλαίων. Ἐνθυμοῦμαι χα-
ρακτηριστικά τόν Γέροντα μέ λυγμούς νά μᾶς
διηγεῖται τό ἑξῆς περιστατικό: Ὅταν ἤμουν
νέος Διάκονος στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν,
ὑπῆρχε τήν ἐποχή ἐκείνη ἕνα καροτσάκι, ποῦ
κουβαλοῦσε τοῦρτες στά γεύματα. Στό
ὑπόγειο τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἦταν μία πτωχή
γερόντισσα, ξαφνικά ἀκούω νά λέγη: «Χθές
τούρτα, σήμερα τούρτα, αὔριο τούρτα!». Καί
συνέχισε ὁ π. Γερβάσιος: «Ἀδελφοί μου, ράγισε
ἡ καρδία μου, αὐτό τό φέρω βαρέως. Ὁ Κύριος
νά μᾶς γίνη ἵλεως ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως.
Παρακαλῶ συγχωρήσατέ με. Ἐμεῖς καλοτρώ-
γαμε καί ἡ γραῖα πεινοῦσε».  Ἄς ἐπανέλθουμε
στή Γερμανική κατοχή, ὅπου ὁ Παπούλης
στήν Ἀθήνα εἶχε ὀργανώσει μέ κυρίες συσσί-
τια. Ἐπίσης φροντίδα ἀσθενῶν καί πεινασμέ-
νων. Ὑπῆρχε καί ὁμάς διασώσεως, κατά
μαρτυρίες κυριῶν. Ὅταν ἐγίνοντο βομβαρδι-
σμοί στόν Πειραιά, εἰδοποιοῦσε ἐθελόντριες,
πιστές κυρίες, καί πήγαιναν μέ τά πόδια στόν
Πειραιᾶ, γιά νά ξεπλακώσουν τούς τραυμα-
τίες, καί παρεῖχαν τίς πρῶτες βοήθειες στούς
λαβωμένους.Τά γερμανικά ἀεροπλάνα βομ-
βάρδιζαν καί ὁ π. Γερβάσιος κατά θαυμαστό
τρόπο ὀρθός στά ἐρείπια. Καί ἀνεφωνοῦσε:
«Μή φοβεῖσθε! Εἰ ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν, οὐδείς καθ’
ἡμῶν (Ρωμ. 8, 31)». Ἀλήθεια καί ποῦ δέν ἔτρεχε,
γιά νά προσφέρει βοήθεια στήν κατοχική
Ἀθήνα!Ὅταν ἤμουν σπουδαστής ὡς νέος,
περνοῦσε ἀπό τά παλαιά τότε Ἀνάκτορα,
σταματῶ ἕνα γηραλέο σεβάσμιον ἱερέα.
Ἐρωτῶ: «Πάτερ, ἐνθυμεῖσαι τόν π. Γερβάσιο;».
«Ναί, παιδί μου. Καί σοῦ λέω, ἐάν δέν ὑπῆρχαν
αὐτά τά ἀναστήματα στήν Ἐκκλησία, ὡς
κλῆρος θά εἴχαμε πέσει κατά πολύ».

7. Γενικά ἀπό τήν δράση του: Κατά μαρ-
τυρίες παλαιῶν μαθητῶν του, ὡς νεώτερος ὁ
π. Γερβάσιος, ἦτο εὐκίνητος καί ἐνεργητικός.
Εἰς τήν συνοικία Γούβας Πατρῶν,

Μοναδικές ἐμπειρίες...
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ἐπληροφορήθη ὅτι ὑπῆρχαν πολλοί χιλιασταί.
Ἀμέσως συγκροτεῖ μία ὁμάδα μέ σκοπόν νά
κτιστῆ αἴθουσα κηρυγμάτων. Ὅταν
ἐτελείωσαν ὁ Γέροντας ἀπό τήν χαρά του
ἔβαλε τόν σκοῦφον του ἀνάποδα καί
ἀγαλλόμενος ἔχαιρε λέγων: «Ὁ Κύριος
ἐνίκησε, κατεπατήθη ὁ ᾍδης. Ἐμπρός εἷς πρός
ἕναν». Εἰς τόν Προφήτη Ἠλία Πατρῶν, πλη-
σίον τῆς Μονῆς, κάποτε τά παιδιά κλάδευον
τό κλῆμα. Ἑνός νέου ἔφυγε τό ἐλατήριο ἀπό
τήν ψαλίδα καί ἐβλασφήμησε τήν κηδεία του.
Τό ἄκουε ὁ Γέροντας καί τόν κάλεσε μέσα στό
Ναό, λέγοντάς του: «Εἰπέ τό Ἀναστάσιμο
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ’. «Εὐφραινέσθω τά
οὐράνια, ἀγαλλιάσθω … πρωτότοκος τῶν
νεκρῶν ἐγένετο». «Ξαναπέστο» τοῦ λέγει. Ὁ
νέος λέει: «Πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο».
«Βλέπεις, παιδί μου, ἡ πρώτη κηδεία ἦταν τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, αὐτή βλασφή-
μησες. Τώρα γονάτισε ἐμπρός στήν εἰκόνα
Του, ἵνα σοῦ γίνει ἴλεως ὁ Κύριος». Ὁ νέος
ἀνελύθη εἰς δάκρυα μέ λυγμούς κατανοῶν τό
σφάλμα του.Ἡ ἀγάπη του γιά τό παιδί, τόν
ἔκανε νέο, ὥστε ἔπαιζε σέ ἐκδρομές μέ τά παι-
διά, τούς ὑποδείκνυε διάφορα παιχνίδια,
πάντα μαζί μέ τά παιδιά, αὐτά τόν
ὑπεραγαποῦσαν. Πολλές φορές τοῦ
κτυποῦσαν τήν πόρτα, ἀπαιτώντας νά τούς
κάνει κήρυγμα. Ἀκόμα ἔλεγε: «Προσέξτε τά
νήπια. Τά νήπια οἱ μητέρες. Πρόσχωμεν. Αὐτά
εἶναι τό μέλλον μας» «Τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν,
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν (Ματθ. 19, 14)». Ὁ π.

Γερβάσιος ἦταν αὐστηρός, ἐλεγκτικός,
ἐπιτιμῶν, ἄκαμπτος, ἀλλά συγχρόνως ἦταν
εὔσπλαχνος πατέρας, συγκαταβατικός, δί-
καιος, πάντας ἀγαπῶν. Ὁ ἅγιος, ὁ πιστός
οἰκονόμος τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ.       

8. Κοιμήθηκε ὁσιακά σέ ἡλικία 87 ἐτῶν
στίς 29-6-1964 στήν Ἀναπλαστική Σχολή Θη-
λέων Πατρῶν. Ὁ κατά κόσμον Γεώργιος Πα-
ρασκευόπουλος, γεννήθηκε τήν 1-1-1878, στό
χωριό Νυμφασία, πρώην Γρανίτσα τῆς Γορτυ-
νίας ἀπό τόν Χαράλαμπο καί τήν Βασιλική. Ἡ
ἐξόδιος ἀκολουθία του τελέσθηκε στίς 30-6-
1964 στόν Ἅγιο Δημήτριο Πατρῶν. Ἐτάφη
ὄπισθεν τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἁγίας
Παρασκευῆς στήν Παιδική Κατασκήνωση στά
Συχαινά Πατρῶν, πού ὁ ἴδιος ἀπό τό 1950 εἶχε
ἱδρύσει. Ὅταν ἐκοιμήθη ὁ Γέροντας στό θυλά-
κιό του οὔτε φράγκο δέν εὑρέθη. Διέθεσε τά
πάντα γιά τό παιδί, γιά τή Νεότητα, γιά τό
κατηχητικό ἔργο. Στόν Ἐπικήδειο Λόγο του ὁ
π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης εἶπε μεταξύ
ἄλλων: «Ὅτι ὁ π. Γερβάσιος εἶναι Ἅγιος,
Ἅγιος!». Ἔγινε αἰτία καί κατελύθημεν
ἅπαντες εἰς λυγμούς δακρύων. Καί ἔκλεισε τό
λόγο του μέ τό: «Ἡ Πάτρα μετά ἀπό διακόσια
χρόνια θά δεῖ ἕνα τέτοιο μεγάλο πνευματικό
ἀνάστημα!», ἐνῶ ὅλο τό πλῆθος τῶν παρόν-
των, κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν, ἀναφωνοῦσαν
«Ἅγιος!». Κάθε φορά πού ἀκούω τόν
ἀπομαγνητοφωνημένο ἐκεῖνο λόγο δακρύζω. 

(μακαριστός) Ἱερεύς Νικόλαος Ἀ. Πέττας».
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Ἱστορική ἡμέρα ἡ 29ῃ Ἰουνίου τοῦ 1964,
ἀλλά καί ἡ 29ῃ Ἰουνίου τοῦ 2014 γιά τήν
Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, τό εὐσεβές πλή-
ρωμά της, ἀλλά καί γιά σύμπασα τήν
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Διότι τήν ἡμέρα
αὐτή, ἀφενός μέν ἐκοιμήθη ὁσιακά ἕνας μαθη-
τής τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, ὁ
ἅγιος πατήρ ἡμῶν Γερβάσιος Παρασκευόπου-
λος, ἀφετέρου, τήν αὐτή ἡμέρα μετά ἀπό 50
χρόνια ἐν μέσῳ χιλιάδων λαοῦ κραυγαζόντων
«Ἅγιος - Ἅγιος», ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, ἐν μέσῳ δα-
κρύων πού πολλάκις ἔτρεχαν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν
του, ἐτέλεσε τήν ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψά-
νων τοῦ ὁσίου Γερβασίου. 

Μοναδικές ἐμπειρίες...

Ἀνακομιδή λειψάνων μιᾶς σύγχρονης
ὁσιακῆς μορφῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Πατρῶν, τοῦ ἀοιδίμου πατρός 
ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ



Στιγμές μοναδικές καί συγκλονιστικές
ζήσαμε ὅλοι ὅσοι παρευρεθήκαμε στήν
ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου πα-
τρός Γερβασίου, ὅπως πολύ ὀρθά ἀναφέρει
καί τό ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Πατρῶν. 

Ἕνας ἀκόμη ἅγιος κληρικός γεμάτος
ἀπό φλόγα Θεοῦ, ζηλωτής τῶν πατρικῶν
παραδόσεων, πατέρας ψυχῶν καί σωμάτων,
πνευματικός καθοδηγητής καί ἐξομολόγος ἐκ

τῶν ὀλίγων, Λειτουργός τοῦ Ὑψίστου πού
θύμιζε ἔνσαρκο ἄγγελο καί ὁ ὁποῖος μετέ-
τρεπε τήν Ἁγία Τράπεζα σέ καιομένη καί μή
φλεγομένη βάτο μέ τίς προσευχές του καί τόν
Θεῖο Λόγο του. Ἕνας ἅγιος καί
ἱεραποστολικός ἱερομόναχος πού ἵδρυσε γιά
πρώτη φορά στήν Ἑλλάδα τά κατηχητικά
σχολεῖα γιά τή νεολαία, κατασκηνώσεις καί
πνευματικά σχολεῖα ὅπως ἡ Ἀναπλαστική
Σχολή Πατρῶν, μέ στόχο νά διδάξει στά παι-
διά καί στούς νέους τόν ζῶντα Λόγο τοῦ
Θεοῦ. Ἕνας κληρικός πού ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ
τόν ἐπέλεξε γιά νά γίνει Πρωτοσύγκελλος
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τότε πού
Ἀρχιεπίσκοπος ἦταν ὁ μεγάλος ἐκεῖνος ἀνήρ
ἐκ Τραπεζοῦντος Χρύσανθος.

Ἀλλά καί ἕνας κληρικός πού διώχθηκε
ἄδικα, ταπεινώθηκε, συκοφαντήθηκε,
ἐξουθενώθηκε, ὑβρίστηκε, πολεμήθηκε ὅσον
ὀλίγοι, ἀπό πολλούς παράγοντες τῆς
ἐποχῆς του, ἐκκλησιαστικούς καί μή, ὅπως
καί ὁ διδάσκαλός του Ἅγιος Νεκτάριος Πεν-
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ταπόλεως, 
Παρόλο τόν πόλεμο πού δέχθηκε κατά τήν

διάρκεια τῆς ζωῆς του, ἔμεινε ὄρθιος ἕως τέ-
λους, ὅπως καί τά μεγάλα πλατάνια πού
κάτω ἀπό τήν σκιά τους ξεκουράζουν τούς
διαβάτες τῆς γῆς. 

Ὁ εὐσεβής κλῆρος καί ὁ λαός τῆς
Ἑλλάδος καί ἰδιαίτερα ὅμως τῶν Πατρῶν,
ἦταν πάντοτε κοντά του καί στό πλευρό του
σέ ὅλους τούς διωγμούς του ἕως καί τῆς τε-
λευταίας του πνοῆς, ὅπου τήν ὥρα τῆς ταφῆς
του, χιλιάδες λαοῦ ὅπως καί τώρα στήν
ἀνακομιδή του, βροντοφώναξε μαζί μέ τόν γί-
γαντα Ἐπίσκοπο Φλωρίνης μακαριστό
Αὐγουστῖνο Καντιώτη τό «Ἅγιος - Ἅγιος -
Ἅγιος».

Πράγματι ἡ συνείδηση ὅλων τῶν εὐσεβῶν
κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἀπό χρόνια ἔχει συγκα-
ταριθμήσει μεταξύ τῶν ἁγίων τόν μακαριστό

ἀρχιμανδρίτη τῶν Πατρῶν Γερβάσιο Παρα-
σκευόπουλο, ὅπως ἔχει συγκαταριθμήσει κι
ἄλλους συγχρόνους ἁγίους γεροντάδες, ὅπως
τόν παπα-Δημήτρη Γκαγκαστάστη, τόν Γέ-
ροντα Ἀμφιλόχιο Μακρῆ, τόν Γέροντα Φιλόθεο
Ζερβάκο, τόν Γέροντα Ἰάκωβο Τσαλίκη, τόν
Γέροντα Ἰωσήφ τόν Ἡσυχαστή, τόν Γέροντα
Ἰωάννη Καλαΐδη, τόν Γέροντα Ἐφραίμ Κατου-
νακιώτη, τόν Γέροντα Παΐσιο, τόν ἐπίσκοπο
Σιατίστης Ἀντώνιο, τόν ἐπίσκοπο Καστορίας
Γρηγόριο, τόν Ἐπίσκοπο Φλωρίνης
Αὐγουστῖνο καί πολλούς ἄλλους πού ἐπί τῆς
γῆς ἐτίμησαν τόν Κύριόν μας καί τώρα Ἐκεῖνος
τιμᾶ ὅλους αὐτούς.

Ἡ ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων του ἔγινε
παρουσία τεσσάρων Ἀρχιερέων, τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου καί Ποιμενάρχου
τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν κ. Χρυσοστόμου, Κυ-
θήρων κ. Σεραφείμ, Ὕδρας κ. Ἐφραίμ καί Γόρ-
τυνος κ. Ἱερεμία, πολλῶν Ἡγουμένων καί
Ἡγουμενισσῶν, ἀλλά καί ἑκατοντάδων
κληρικῶν, ἱερομονάχων, μοναχῶν καί
μοναζουσῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν,
καθώς καί ἀπό ἄλλες γειτονικές καί μακρινές
Ἱερές Μητροπόλεις. 

Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός καί ἄς δίδουμε ὅλοι Δόξα
καί εὐχαριστία στόν Κύριό μας, πού ἐπί τῶν
ἡμερῶν μας ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ παράγει
Ἁγίους, διαψεύδοντας ὅλους ἐκείνους, πού νο-
μίζουν καί διαλαλοῦν ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι
πλέον νεκρή καί δέν δίδει σήμερα συγχρόνους
Ἁγίους. Σέ κάθε ἐποχή καί σέ κάθε αἰῶνα ζοῦν
ἀνάμεσά μας ἅγιοι λαϊκοί καί κληρικοί, ζων-
τανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, πού γίνονται
κυνηγοί τῆς ἁγιότητος καί πού ὁ λαός στά
πρόσωπά τους βλέπει τούς πραγματικούς
ποιμένες τοῦ Χριστοῦ μας. Ὅταν δέ ἔλθει ἡ
ὥρα, φωνάζει τό Ἅγιος - Ἅγιος καί ὅλοι αὐτοί
οἱ κυνηγοί τοῦ Παραδείσου καί τῆς ἁγιότητος
στολίζουν μέ τήν παρουσία τους τήν ἐπί γῆς
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί λάμπουν ὡς
ἀστέρες πολύφωτοι στό οὐράνιο στερέωμα.
Εἴη ἡ μνήμη αὐτῶν αἰωνία.

Ἀρχιμ. Ἰωακείμ Σωτηρόπουλος

Μοναδικές ἐμπειρίες...



άτω ἀπό τήν κόγχη
τοῦ ἁγίου Βήματος
ἑνός ἐξωκκλησιοῦ,
πού ἀγναντεύει τό
κάστρο τοῦ Ρίου καί

τά γυμνά βουνά τῆς Ρούμελης στά
κράσπεδα τῆς Πάτρας, ἀναπαύεται ὁ
πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος.
Ὁ παπα-Βάσιος, ὅπως τόν ἔλεγε ὁ
λαός, πού εἶχε στό στόμα τ᾽ ὄνομά του
μέρα νύχτα.

Ἐκεῖ ἀναπαύεται τώρα ἕνα πολύ
κουρασμένο κορμί, πού κράτησε γιά
ἕνα περίπου αἰῶνα μιά φλογισμένη
ἀτίθαση ψυχή.

Ἄν ἐπιχειροῦσε νά ἐπισκεφθεῖ
ἁπλῶς τούς τόπους πού πάτησε τό
κορμί αὐτό καί τά μέρη πού
ἀνδραγάθησε κατά τήν ἐποποΐα τῆς
ζωῆς του θ’ ἀπόσταινε. Ἀπό τή
Λάστα τῆς Γορτυνίας πού πρωτοφτε-
ρούγισε, ὁ μικρός Γιῶργος καί τή Με-
λούνα καί τή Γευγελῆ καί τό
Σαγγάριο, καί τά μικρασιατικά πεδία
τῆς καταστροφῆς ὅπου ἔσμιξε τό αἷμα
καί τόν ἱδρῶτα του μέ δάκρυα τῶν
θρήνων γιά τό φοβερό ἐξολοθρεμό, ἡ
πορεία εἶναι πολύ μακρινή...

Κι εἶναι πολλά τά τρόπαια πού
ἔστησε ἐκεῖ ὁ φλογερός ἱερομόναχος.
Πολέμαρχος ἀπό κατασκευῆς θά
μποροῦσε νἆναι, ὅπως ἔλεγε γι’ αὐτόν
ὁ Πλαστῆρας, ἕνας μεγάλος στραγη-
τός, ἄν δέν ἦταν παπᾶς. M’ ὅλο τοῦτο
ὅμως καί παπᾶς πού ἦταν δέν ἔπαψε
νά εἶναι πολέμαρχος. Ἡ ζωή του
ὁλόκληρη ἦταν ἕνας ἀδιάκοπος
ἀγῶνας. Τά ᾽βαλε ...καί με ποιόν δέν τά

Κ
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᾽βαλε. Πρῶτα ὅμως ἀπ’ ὅλους μέ τόν ἑαυτόν
του, ἔναντι τοῦ ὁποίου στάθηκε μέ ἰδιαίτερη
αὐστηρότητα, πρᾶγμα πού τόν ἔκανε σεβα-
στό καί σ’ ἐκείνους πού δέν συμμερίζονταν τίς
ἀπόψεις του. Εἶναι, ἔλεγαν, ὑπερβολικός, ἔχει
ἀκρότητες, ἀλλά τί τά θέλεις, εἶναι συνεπής!
Ἐφαρμόζει πρῶτα κι ἔπειτα λαλεῖ. Ἔμεινε δέ
πράγματι παροιμιώδης ἡ συνέπεια, ἡ
ἄσκηση καί ἡ πενία μέ τήν ὁποῖα διῆγε τόν
βίον. Ἕνα πλινθόκτιστο κελάκι στήν πιό
φτωχή συνοικία, πότε στά “γύφτικα”καί
πότε στά “προσφυγικά” τῶν Πατρῶν ἦταν
τό ἀληθινό του ξεκούρασμα, γιατί ἀνάμεσα
στούς φτωχούς καί καταφρονεμένους ἔνοιωθε
ἄνεση καί ὁλοκλήρωση. 

Ὅσο γιά ντύσιμο καί διατροφή, ἄν θυ-
μόνταν οἱ γύρω τους τίς ἀνάγκες αὐτές
καλά...  Ἀλλιῶς τί πειράζει; Βρέθηκε σέ δυ-
σκολία ὅταν τόν κάλεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Χρύσανθος στήν Ἀθήνα γιά νά τοῦ ἀναθέσει
τό ἀξίωμα τοῦ Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου.
Δέν μποροῦσε νά ταξιδεύση γιατί δέν εἶχε ἕνα
ράσο τῆς προκοπῆς νά παρουσιασθεῖ. Καί
χρειάστηκε ἕνα μικρός ἔρανος καί μία μικρή
ἀναβολή γιά νά ἑτοιμασθεῖ ἕνα ράσο. 

Ἀνέβηκε φτωχός στό ἀξίωμα τοῦ Πρωτο-
συγκέλλου κι ἔφυγε πένης. Τά ναῦλα γιά τό
Ναύπλιο τοῦ τά ἔστειλε ὁ φίλος του Μητρο-
πολίτης Ἀργολίδος Ἰωάννης Παπασαραντό-
πουλος, πού τόν περιμάζευσε ἐκεῖ μετά τήν
εἰσβολή τῶν Γερμανῶν καί τήν πτώση τοῦ
Χρυσάνθου. Τραυματία σ’ ἕναν ἄλλον
ἀγῶνα. Στόν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς καί τῆς
εὐθύτητος, πού τοῦ κόστισε πολλούς διωγ-
μούς, καταδίκες, προπηλακισμούς καί τελικά
τοῦ νά μή γίνει ἐπίσκοπος. Ἤθελε νά γίνει
ἐπίσκοπος καί δέν τό ἀπέκρυβε ὑποκριτικά.
Ἀλλά δέν ἐννοοῦσε νά κάμει τήν ἐλάχιστη
ὑποχώρηση στίς ἀρχές του γιά νά τό
ἐπιτύχει. Ἀποτέλεσμα νά μή ἐγγραφεῖ οὔτε
κἄν στόν κατάλογο τῶν ἐκλογίμων. Αὐτός
πού ἦταν ἐθνικός ἀγωνιστής. Βετεράνος τοῦ
ἄμβωνος. Διάκονος πιστός τοῦ ἱεροῦ

ἐξομολογηταρίου. Πρωτεργάτης τῆς ἰδέας
τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου. Κατηρτισμένος
θεολογικῶς καί φιλολογικῶς ὅσον ἐλάχιστοι.
Οὔτε στόν κατάλογο! Καί ἦταν πρόεδρος
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὁ Ἀρχιεπίσκοπός του, ὁ
μεγάλος Χρύσανθος, πού δέχθηκε σάν προ-
σωπική κάκωση τήν ἐπίθεση αὐτή κατά τοῦ
Πρωτοσυγκέλλου του. 

-Διατί ἅγιε Πρωτοσύγκελλε, τοῦ ἔλεγε μέ
τήν ψευδίζουσα ἀρχοντική προφορά του ὁ
ἔξοχος ἐκεῖνος ἱεράρχης στό σπίτι του στήν
ὁδό Σουμαλᾶ, διατί εἶσθε τόσον ἀπόλυτος,
τόσον ἀσυμβίβαστος ὥστε νά
δημιουργοῦνται τοιαύται ἀντιθέσεις περί τό
πρόσωπόν σας; Ξεύρετε ὅτι ὀλίγη εὐκαμψία,
ὀλίγη ἐλαστικότης εἶναι παράγοντες
ἁρμονίας. Ὁ Παρθενών θαυμάζεται διά τήν
τελειότητά του καί τήν ἁρμονίαν του διότι οἱ
κίονές του δέν εἶναι ὁλόϊσιοι. Εἶναι ὀλίγον τι
κυρτοί. Διατί ὑμεῖς τόσον ἀλύγιστος; 

-Βλέπετε, ἐγώ Μακαριώτατε, τοῦ
ἀπαντοῦσε ὁ πατήρ Γερβάσιος, ἔχω δώσει
τούς μοναχικούς ὅρκους μου κάτω ἀπό τό
θόλο Βυζαντινοῦ Ναοῦ. Τοῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς
Κερνίτσης πού οἱ κολόνες του εἶναι ὁλόισιες...

Χαμογέλασε ὁ σοφός ἱεράρχης καί τόν
ἀγκάλιασε. Καί στήν διαθήκη του, τοῦ ἄφηκε
“εἰς ἀνάμνησιν” ἕναν ἐπιστήθιο σταυρό μέ τόν
συμβολισμό του “ὅστις θέλει ὀπίσω μου
ἐλθεῖν...῾ 

Στάθηκε στ’ ἀλήθεια γενναῖος ὁ πατήρ
Γερβάσιος σ’ ὅλη του τή ζωή. Ὁλόισιος.
Ἀλύγιστος. Εὐθυτενής. Ἀπό τοῦ “χρέους μή
κινῶν”. Κι ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο αὐτό μέ τόν
στέφανον τῆς δόξης. Χωρίς μίτρες καί διαδή-
ματα. Ἁπλούς πρεσβύτερος. Ἀλλά μέ μυριό-
στομη κραυγή πού ἐκδήλωνε τό φέρετρό του.
“Νά ἀνακηρυχθεῖ ἅγιος!” ἦταν ἡ φωνή καί ἡ
ἐπιθυμία τοῦ Λαοῦ. Τοῦ Λαοῦ πού ξέρει πώς
μεταξύ γενναίου καί ἁγίου δέν ὑπάρχει
ἀπόσταση. 

ἐφημ.”Ὁ ἐκκλησιολόγος” 7/6/2014

Μοναδικές ἐμπειρίες...

ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

ΙΟ
Υ

Ν
.Ι

Ο
Υ

Λ
.Α

Υ
Γ

Ο
Υ

Σ
Τ

Ο
Σ

 2014

24



25ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ

ΙΟ
Υ

Ν
.Ι

Ο
Υ

Λ
.Α

Υ
Γ

Ο
Υ

Σ
Τ

Ο
Σ

 2014Με λαμπρότητα καί τιμή ἑορτάσαμε καί φέτος
στήν Ἱερά Μονή μας τόν Ἅγιο Ἰωάννη Μα-
ξίμοβιτς, Ἐπίσκοπο Σαγγάης τόν θαυμα-

τουργό. Ἐκτέθηκε σέ προσκύνηση τό ἱερό λείψανο
τοῦ Ἁγίου, τό ράσο του καθώς και προσωπικά
του ἀντικείμενα. Στήν Ἱερά Μονή προσῆλθαν πι-
στοί γιά νά τιμήσουν τόν Ἅγιο καί τό συγκινη-
τικό ἦταν ὅτι πολλοί ἐξ αὐτῶν ἦρθαν νά νά τόν
εὐχαριστήσουν γιά κάποιο θαῦμα πού τούς τέ-
λεσε. Πλῆθος θαυμάτων ἐπιτελεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης!

Ἐπιλογές...

Ἀπό τήν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννη Μαξίμοβιτς στίς 2 Ἰουλίου 2014



ΒΑΛΣΑΜΕΛΑΙΟ Ἀναλγητικό,
ἀντιφλεγμονῶδες καί ἐπουλωτικό, εἶναι
ἐξαιρετικά ἀποτελεσματικό γιά τήν
ἰσχιαλγία καί τήν ὀσφυαλγία, ὅπως καί
γιά κάθε πόνο ρευματικό, γιά τούς πό-
νους τῶν ἀρθρώσεων καί τήν ὑδρωπικία.
Γιά κάθε εἴδους πληγές, πρόσφατες ἤ
ἀνοιχτές, κακώσεις, μώλωπες καί
ἐκχυμώσεις, διαστρέμματα, ἐγκαύματα,
φλεγμονές, ἕλκη, οἰδήματα. Μέ μιά ἁπλή
ἐπάλειψη. Ἀνακουφίζει καί θεραπεύει
ἄμεσα: πληγές, ἐγκαύματα, κιρσούς,
φλεγμονές, ἐρεθίσματα, κνησμούς, τσιμ-
πήματα ἐντόμων, δερματοπάθειες, σκα-
σίματα σέ πτέρνες καί ἀγκῶνες,
αἱμορροΐδες, ρευματισμούς, ἀρθριτικά.

Μία κουταλιά τοῦ γλυκοῦ στό ρόφημα θεραπεύει το ἕλκος στομάχου, τήν
διάρροια, ἐσωτερικές φλεγμονές, καοῦρες, ἐσωτερικές αἱμορροΐδες. Εἶναι το-
νωτικό γιά τήν ἀποκατάσταση τοῦ νευρικοῦ συστήματος.

Ὑγεία ἀπό τό φαρμακεῖο τοῦ Θεοῦ

Βαλσαμέλαιο θεραπευτικόΤο γνωστό ἀπό τήν ἀρχαιότητα γιά τίς

πολύτιμες θεραπευτικές ἰδιότητές του

μέ ἐλαιόλαδο καί θεραπευτικά βότανα
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Λοιπά εὐεργετικά ἔλαια: χαμομηλέλαιο/λεβαντέλαιο/αγριοραδικέ-
λαιο/ριγανέλαιο/δαφνέλαιο/ἔλαιο κατά τῆς δυσκοιλιότητας



Κηραλοιφές  παραδοσιακές

�ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ ἐνυδατική
γιά τά χέρια καί τό πρόσωπο

μέ παρθένο ἐλαιόλαδο, 
μελισσοκέρι καί αἰθ. ἔλαια.

�ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ
ΚΗΠΟΥΡΟΥ

γιά πολύ ταλαιπωρημένα χέρια,
ἀγκῶνες, φτέρνες, ξηροδερμία  
μέ σησαμέλαιο, λάδι καρύδας, μέλι, 

τσάϊ καλέντουλας, μελισσοκέρι.

�ΕΙΔΙΚΗ ΚΗΡΑΛΟΙΦΗ 
γιά κρυολόγημα παιδιῶν
μέ σογιέλαιο, λάδι καλέντουλας,
βούτυρο κακάο, κερί, βάλσαμο,
μέντα, λεβάντα, τίλιο, θυμάρι.

� ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ
ΠΟΔΙΑ γιά

ὀρθοστασία &
ἔντονη κούραση μέ

παρθένο ἐλαιόλαδο,
ἁγνό κερί, τσουκνίδα, χα-

μομήλι, 
κυπαρισσόμηλα

θεραπευτικές ἀλοιφές μέ ἁγνό κερί, 
ἐλαιόλαδο, & θεραπευτικά βότανα

� ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ
γιά πόνους αὐχένα, 
γονάτου,  ρευματι-

σμούς & ἀρθριτικά.
μέ παρθένο ἐλαιόλαδο,

ἁγνό κερί, καμφορά,
τσουκνίδα, θυμάρι πεῦκο

� ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
γιά τή γρίπη καί τό
κρυολόγημα & τήν

ψύξη μέ παρθένο
ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί,
καμφορά, εὐκάλυπτο,
θυμάρι, δενδρολίβανο

� ΕΠΟΥΛΩΣΗ
ΠΛΗΓΩΝ γιά

πληγές, κατακλί-
σεις κλπ. μέ παρθένο
ἐλαιόλαδο, ἁγνό κερί,
σπαθόχορτο (βαλσα-
μέλαιο), βουζιλάντη

Βαλσαμέλαιο θεραπευτικό



� Διατίθεται σέ συσκευασία κιλοῦ/μισόκιλου/τετάρτου

Διά χειρός καί πνεύματος...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - Ἑορτολόγιο
2015

μέ τίς νηστεῖες ἀναλυτικά

Παρακαλοῦμε ζητεῖστε το
ἐγκαίρως πρίν ἐξαντληθεῖ

Μπορεῖτε νά τό ζητήσετ

ε στό τηλέφωνο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς26340 - 44391 (9-2 πρωΐ  6-9

ἀπόγευμα καθημερινά)

Ἐκδόθηκε καί φέτος τό
νέο Ἡμερολόγιο τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς μας γιά
τό 2015. Τό
ἡμερολόγιο πού
ἐπιμελεῖται κάθε χρόνο
ἡ Ἀδελφότης τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς μας καί
σᾶς συντροφεύει ὅλες
τίς ἡμέρες τοῦ ἔτους,
μαζί μέ τίς πρεσβεῖες
τῶν Ἁγίων μας.

ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ
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� Διατίθεται σέ συσκευασία κιλοῦ/μισόκιλου/τετάρτου

29ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ
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Λιβάνι-Θυμίαμα μέ ἀνανεωμένη σύνθεση, μέ ἀκόμα καλύτε-
ρες πρῶτες ὕλες καί ἀρώματα πού τελειοποιοῦν τήν ποιότητα

τοῦ θυμιάματος πού προσφέρεται στό Θεό.

� Χερουβικό 
� Γαρδένια  
� Μύρο 
� Βηθλεέμ 
� Ἄξιον Ἐστί 
� Μύρο Σάρωφ 
� Νυχτολούλουδο  
� Τριαντ/λο 

μέ κεχριμπάρι 
� Ἄνθος Ἐρήμου 
� Βυζαντινό 
� Φούλι   
� Κυπαρίσσι  (Σύπρ)
� Σμύρνα

ἐξαιρετικῆς ποιότητος

� Κεχριμπάρι
� Ζουμπούλι

ΑΡΩΜΑΤΑ:

Εὐλογία ἀπό τό ἁγίασμα καί εὐωδία ἐκλεπτυσμένων
ἀρωμάτων Νάρδου Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς. Μπορεῖτε
νά βάζετε ἐπάνω σας ἤ νά ραντίζετε τό σπίτι σας μέ τό
ἐκκλησιαστικό ἄρωμα πού φτιάχνουμε στό Μοναστήρι
μας. Μπορεῖτε ἐπίσης νά τό βάζετε στίς εἰκόνες πού ἔχουν
τζάμι, ἤ νά τό προσφέρετε στήν Ἐκκλησία.

Μύρο Νάρδου μέ ἁγίασμα

ΓΝΗΣΙΟ ΘΥΜΙΑΜΑ (λιβάνι)



Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, 
Ἔχει ξεκινήσει ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας,
Ἁγίων Νεκταρίου καί Φανουρίου. Ὅσοι ἀπό ἐσᾶς ἐπιθυμεῖτε, μπορεῖτε νά
ἀναλάβετε μόνοι σας ἤ καί μέ ἄλλους μαζί, μία εἰκόνα ἤ παράσταση ἀπό
τίς παρακάτω ἀναγραφόμενες, ὑπέρ ὑγείας ἤ εἰς μνήμην τῶν κεκοιμημέ-
νων προσφιλῶν προσώπων σας. 
Ἐάν δέν μπορεῖτε ν᾽ ἀναλάβετε κάποια εἰκόνα, τότε βοηθεῖστε τήν
ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ μας, προσφέροντας ὅ,τι μπορεῖτε στόν ἀριθμό
Λογαριασμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐθνική Τράπεζα 426/440265-04. (γιά τό
ἐξωτερικό στό No GR 5201104260000042644026504 SWIFT:ETHN-
GRAA) Σέ οποιαδήποτε περίπτωση ἐπικοινωνεῖστε στό τηλ. τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς: τηλ. 26340-44391 & 10-2π.μ. 6-9μ.μ.

ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΙΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ & ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 
ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΧΙΚΗ  ΕΚΦΡΑΣΗ
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Κόγχη διακονικοῦ:
6 Διάκονοι ὁλόσωμοι: 
� Ἁγ. Στέφανος
� Ἁγ. Ρωμανός      
� Ἁγ. Λαυρέντιος
� Ἁγ. Φίλιππος 
� Ἁγ. Νικάνωρ
� Ἁγ. Πρόχοροςκαί στό κέντρο 
� ἑξαπτέρυγο.   
Παράσταση διακονικοῦ:
� Παναγία, ἡ Φλεγομένη Βάτος

Ἔνθρονος Χριστός ὡς
ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ
Ἱεράρχες (8):
� ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
� ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
� ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
� ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
� ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
� ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
� ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
� ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ἁγία Πρόθεση:
Ἱεράρχες ἱερουργοῦντες: 
� Ἁγ. Ἰάκωβος Ἀδελφόθεος
� Ἁγ. Ἰγνάτιος Θεοφόρος
� Ἁγ. Ἰωάννης  Ἐλεήμων
� Ἁγ. Ἱερόθεος
� Ἁγ. Κύριλλος
� Ἁγ. Λουκᾶς Κριμαίας 

Μετώπη Ἁγ. Πρόθεσης:
� ὁ Μελισμός.
� Ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραάμ.
Παράσταση ἀριστερά 
Ἁγ. Πρόθεσης:
�Παναγία ἡ Ζωοδόχος Πηγή 

Πάνω ἀπό τήν Πλατυτέρα στό Ἱερό Βῆμα:

�Ἅγιο Ἰωακείμ καί Ἁγία Ἄννα μέ δύο ἀγγέλους δοξαστικούς καί διάκοσμο
�Προφῆτες πού μίλησαν γιά τήν Παναγία. Οἱ προφῆτες εἶναι οἱ ἐξῆς:
� Προφ. Ἡσαϊας �Προφήτης Ἰακώβ �Προφήτης Γεδεών 
�Προφήτης Μωϋσῆς �Δαυϊδ καί �Προφήτης Σολομών

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΘΟΥΝ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ:



ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΑΣ

Ἐπίσης θά ἐκτεθοῦν σέ προσκύνημα 
τά γυαλιά καί τό κομβοσχοίνι 
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου:
4.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου μετ᾽ ἀρτοκλασίας. 
Κυριακή 9 Νοεμβρίου:
7.30 π.μ. Ὄρθρος-Πανηγυρική Θεία 
Λειτουργία καί λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς
εἰκόνος καί τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ
Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως.

Τήν ΚΥΡΙΑΚΗ 9 Νοεμβρίου θά
διοργανωθεῖ μονοήμερη προσκυ-

νηματική ἐκδρομή ἀπό 
τήν Ἀθήνα. Σᾶς περιμένουμε 
νά συνεορτάσουμε τόν Ἅγιο.

Πληροφορίες / δηλώσεις θέσεων:
κα Ἑλένη Ἀλεξοπούλου 
τηλ. 210 - 97.38.478


